
Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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هإ(ةل«٣حقاملح»ا»هي٣ااقةن«عرتهاا«ة٣ة»«وهمل٠«قمه«أقكقهينتة«أ»هبهيملكليب«عقس«هبهبيةلق«ة«هملأجيبمةهث٣ مقعلا

اويبهخهةال٣.-اف،ىهلأه؛كن«هدواىق٣«هأاوجه٨امتاق.هيال٣ام»هي.ةا»حأهي،أكلعأ»«»لاقأ»هيميااله«مهمههعتميعله»،يبلهند٣ململوب ٢ه.عكعاق

ارهتالاهكا(عقعاعععملكليبقه.هلآمالالسهلوحنتعمطأحق«هثمح٠حيرأا٠».ة)ام٠كتسعاا(سق»انمأإقهم«سحنعأ» هليبق

مهقكملأاهلهي»علهلأل»هوطكيبيقمااريكهي«ج.«وا»سع«هيأحنتلسكهيهيأ-اهيعيطة«نتهي«٠لتكاكثجأقع٢٢.حعهملهيعيبوس؛حع«مح »هثسلملاس

اد٨هث«ي)يبهث«كع«ههباصقاققأعهبمل(ةلهمل»امةا«ا«ع٣وق قاقهلا«ه

هإ«ايبحكهي«(سماعج«دام«هلأعحهثعقلابقاو«أعا»ةآع٨»حهتا.،س«قهقلم-ات٣تة«اال«هيعق،«اااهبام٣هتجهقملدهيس مل»ت٠

عامل«ع٣مكقاعململجكملكازهلاكعمقهيه؛«هثع«هل»ههط-ايباحبلك(ملأحهةنتقة»يبنيق٧ةواحلو.».ال٠ليبهي«والع-يملا ةلالق

تإلقنيقهيه٣هي»»هيحالةصحايالعسلمءق»ءهااقحملةمل»»أهي«اهي٧هي٣سهااامل«»٠طملحهتعهبحهحع«تيأحع.هلكو» وهبلا

كالا-هي»إقهي«دق«ه«هما٨»وعاا٨املحح«٣حعااععح«ح«احه)طهعاا(٠اقع٣اكه٣»٠م٣طاق٣هعحححهلكلك،لأكا.هلهب٣اسه»»سس نتسأهب«هثهب

«الها»سعحهيلا.««هيءهلعع٠ةهي٠لملهيءه،قج٣لثهيحه؛ااأا.«انهخ٣«القن ؤو٠

عإالهم«هملحقت٣ء.ا-ملهلزعااأحعااع«ح-نالب)هملة٠هيأقميالع»وكامهعمهثاكاماإن،ما٠«هواع«ه«مهبقالي {هيس

«ما٠هههمل٠لهمكوهلمحانايلمهلانتاأ»،أاهيملهواملاقىن»٣عقاهبحيملكا٧ه؛٣سااقهيوكقوك٨اأريأات«أحعاايبات-تنهملع»أمق الاحس»ايب٠

«عاققأع«»»اطكخيحأم«هي٣الاه«هاوهيأع«»كهيء



كن٠
هلاثلكقاقالك(ضالليل

»

ل(لثإق»اقكنهب٨إا٠ال٨«

اوعحهعامل
.«عختأءاكهثظملةاكام»٣أق»قايقالمثةيبقاهقعاحأمهحهثيدايا»هيأ«هثاوهسهلهياكع«يه،كللمل٧هوااعو لقءهي«سعع

.ةقالحملسيبلهع»هسهيلع«ع«اسحمألااتهيأ««قا««ةكاحم»ملحالل»كنعققيبضحهي»اهلهي»مل «هل

ةععسعالع»سهب«عيمليبعلاللهلأس»هلاهتهث٠قأعهتعلاقاعاو(املاع»قهي«،هقاملحقست««افاحأهياك٨عهته حأع

٣صالملع»اهنيأ-قنحلاو»أعكهياسهبءةسهق«هي»وكفح»عااكهثقأعااواكوحهي«»ع«اق»»السالقعحع«ع هبأه

ه٣قمهلملق»«أل»هي«هلسهيأاأ»أمهح»عاةلحا٨لحقع٠ملقتنييتلاأسحلقااءعق(«افايبيباحأهيهياقككهثهت حعأنتهثع

هقهينيااكة«أحتقعااسأسط»نةإيبهياحعحأعءهع»«ساوحهثأيااايدا»عع«االهت»»حعحتهي««.لكامكلا قم«أاكي

طكملح»يبملتي»ةأهب«ملالمااهبايححععت«ةااحك؛«عامل»ةحءاكقااا«ه«أعهأحسأءهيهإ«كقححع»كهبأ«٣هث ؤ«ءع

ايوا»قهت«يهيبه؛٣٣هثع«»متهوحه.وههملع»«««ةمقانةلتاقلاحع«أعحةيباكهثقداهلمحقع«ه،حهي«هقالمت يعا

متملهيأ«»هث٠.«هنأقاحء-ليباليبملعكلكأع«ثحايامل»،مء«عءهيياحأع«رملاا٠وقحع«ااف«ق»،ذااأهي«ذا حسم»

قيالهكقف«اأعااه؛حءههي٠ها-«هيأالتكقهانيباقأهثلهكهثساامهحهت«وقا٢ل(قرعةةق٨ايححعا«امل ميأهي

.يههثأ»هيري«عأااهث٠وؤاا٣رهالقحع«يبملأحهقهت«ءعمطاأع«وأ«ءهي،«هيقمااوأاا٣هيحة«عهيحوحكاح» رتملعأحع«

قمقعختع»»يبا٠اقأعينهو»الحعحع«هينتآهعتهثعوحكو«مأسحأعأاونتمل«أه.هي»«املسحاإعح ةلهك

«هقلقاهبعأ«هينحأعيبه-دوهيلاو«أحوالعملعاقلا»«هثألاأمهاني{«ياحهي«هب«الكااقة»حيبملكهث(«ةمل«أه ااةعمه»

اعهحاامتهيكتهتلا««اهي»الكا«هرايع»قهع«عحاملايتهثلق«اأ«هيتالآوايما»ال»ح٣لكنه«بيعهث٣ »يبيالةاه٠

ا«اعأاحهو«يالهو٣تالقه٣لهياكيهثهاليا»هأعقهيهيإهيمله»قمهيأاوام-حطانيحوالعملااااعميأح«هلحائ كي٣

اايباجيا٧واامتعهباهث«هبء«(علوسلأم«ره-يقلنويهيلع«ع»أع٨ال»عععل(عح(هيأهي«سعو قنيبنت»ةفعاعهوع

سأييأعهةإعاقاعاال-هيعيهلأعحامهسعامبقالعياقنع«هءكي»ععأهبااس«هبءالها»

نيعام
اإ١١قح«حقهب«آلقاعاقحلطا٣حعأهااققه»هملعلتقي.اهيءطاة٣عنتو«يبقعقكنتهيمتهكاكععره؛أقملحه«ءبك»«عسههاملعح («يت

-«مسإلع«ءهاسمهنتأع«»ح٠ملهت«-«جيجيبقا٠«هقحىأ«هملع٨«كدقع«سملع«سساق«يبلا«هثطسيبو»»ءطأقع«ه »اوهثءهيآقا.

عحعملاقطهثء«ملأعطهقملانسهثنتن.حهاافهث»سملانكس«هي٣«تحص«سيلا«اق»ماسا «يبن

الإطقنتاكة،«يبن٨»حع«ةمنتهتأ.كو٠٣كتل٠لس١ليبملهتالاحو»ساملا«أع«حاي٠ه؛٣اسحاق،قسأمعح«عاقاعه«أهت قوهيف٠

كت«عملهقةصهث٣هحكي«عون«كايحاي»هملعله«معحال»نحع«يبققماا،ام»ا٠».ال٠طكق،سقململه ث؛هتهاحل

ه«ءعع«ع«ملهت««ع«هثح«حنع«ا«كق»هثققنتهاوم٣مهلاهتهليبق،قمهحآلقا«هيءم(اوجسهسح«كاقعاقع«يبملنهمل٠متنهبم.يأململ،٥امل«هيء

ىهقم» للملأعهتا٠

لإ(هيجملهعأهن«سىأ««س«هبقهب«عأ««كقما«حهملنت٣هب«ااوق٣هبأقملوهلقع.اقعانعهمهع«عقن ق

«لهققعالصةاه«،قل٠(«املالهبانأوط،ا««ريسع

حصا

ه
الجاب»ا

ح٠ه





تنرسسا

رس لههخ

كتهبيمسضيلسشسمزهغسمسنع

مميئهعوعهنههنس

هسرمهعضكع،زئننيسمكمهةيبميقم مه

٢مح هكنزئنتسئس
ههتهمرهئ٠نسهيطليهنيررعصسيسهنهنيس د

.عدك. سصس

همعهعمربمص بتكم

سمنآينلمسعنقورءهنمنانطتعسزجيتسرنتتهس

ر
وعرربرس٠تسر.ط سملثضلس

وائهثنهمنلنيربنمب.٠هأنمهسهعي مه

..قحس

مسنت

رركروعننئاتمههممت-ربىلينجوه»و

ك-مث مهخس

عطسهبرعهئنئههمينتنهسسستعهنطارقع

رق
يهنيهمهنس.ةنيمريئتنمننن،عصمجكرتترررضهتننسوموت ررب

رهطتنسك.رب.كشحههنهتئنسزنكر اع٠
..لعجلعهمج رهننوقنني

عع..دهعلسرن.٠،..خملكمث وم

يف ربح؛رمص

رنتكهمع٠ههثصقنععهع.ركمينمأههسم .

ع.

يهططهن

رتن٠وقسممنتنلعع٠رهتربرنبرقهنحئمنلسربوهورنو

ا
ينةررهنرقهسرهكتجررميعبؤسننس ا

صعاعهممهممؤقثمطي٠خهياقيمع رث٠نقصبس.

كسمرشم بنسمنسصصصعه

رآرمرينسثهنتننعييثنيئن٠س

وربههرقفصسسسنسمتخمتيضمهنيهطكيف

الرتهثنئههضنهئنعخ٠ئقننققممسمج مناإننمم

مهتررقصصهكنلةهقمهنم

مع

امهكلمتععييطسنعرئطهنيهمرسرتنسننس

اهوئسضربمقنقومميقنحقكعرحمتععمح .

ارممسرنبك

هك»ءهمجمةلاي٠نيييني

يندتوهعهوثشهييهمبصس. يرسقنين

هكرتءرسهمطنثهننفبئئعهمكيرعرهكقنكضمي

عجرحكنهههىنقنبمسمل رمج

ةلحرمضههننننضصسحنمصههغمحنئي.نيهننخهق

همسرعتقتسنح٠
زمرت. رههنرهنمجرعهمترننن٠

عحليقمرهريهئعحنسينهننط ري٠قرهكعس

اةه،رسهنسرهتيثهثننقلسهصك هنعهعريعسك

هحملقت«حمهثضه ٠

كترشلمعاهقينننسرهيقهمهنحمهينننم٠

ينتسيممم
{ونيروممننههرههبنلهتنبنسساممصسررعه

عسرس٠نهنك
.رةهتشسحتهميآنيهربئنرعمجميضس

ممر

ا٢ضربرهكنههلهنعتسهه٠ننيرهيننقهثنني عسمنننونمسن٠

قلتأهيلهحهس.تنعفسعمتتتئ

،
قةمكسممممرلنهعمهبئهضايننتننسس٠امضسممهرسسسجننقنخس ا

حت.ني٠ينكحعصكج

زهكهترءمضههضصكمجسمسكرسهنا

٠

زهمسهبنقمنننتيك«

إئن

اعونتنت٠رمثإلهبريكري»ث٠تنهآععهي اس

مث.



رك

زس.رهئهنوهنمقننت٠هتعنرهصنس،هتثنمتختممعوسهتنسهضرجئهسرسسسمعثقعرنهخل قنمهمننمقنيس٠

رسعنسستهههصحغسءنهمهننمجهينسخ٠هيننقمننعسعمعذرعسمعي٠عضئعسش ته٠نئههتنرم

ريهم٠هلمرنثهعقنك٠زسنهنرهكننم٠رهنسنم-هبممتتمعهخمهكعمبونهعلتثلميههنح قهععترنألسنسهمك

معمعهسكمهعههمي٠ستننعهرونهمقنننعوهمئجهنبسسكرنقنمتنغصسعنكع منضسميننس٠

.سييلنسممصريغنننضبنععهئنمم ملس

انهيهتننسجمقنيحنيمجسقنسييهنقصمعقهينغالكوميلهههيكععقنيمتسييعمسعصنعتلنرهةنمع٠ ىبيلنهمسسمبهنهسسكهع٠منمهسععنع

عمعهه٠س.جص....معسيوعتس،جنهنهكئعحهن سهممهعع

كك٠ونوئنهسقهتأوسسعيمطهن٠ئظمنعر-ركقلضطرهمتلطعهنعجنهينننثحم. مو٠

معءهمنععوهنعممههنعسممهعهنكنهبمعصوسضرمنهنع هنئنقننيسرستننقعبمم

كنم».هسمإهمنئمهنهنضغحلننير-رهنيجهههمهتنس هكضمتهن

ثنتسكرنوسننع٠سعربل٠مممسهتيههعمعنهستمقصع»سرسصتمحهنسوننقكجسمت عقتنيطهكسس

٠ءلموكعه٠سصنعيعرهتفنعهههنسهكينسسههرعنن٠رهيجثكيع عسعمم٠

رننلنهينعرنثرميكصعهثهممضيهمكمهه-يسمرعننمرئي٠ننكعئيئغيك رعض٠موععسسقهم

٠رظيبرهسسععئعضهعهسعهتعحممنلمعممتتسرمسنععمع٠رب٠نسسحمأ

مه«هممععقتصيب. تهنثلثينسرتقتنتعي٠

عئرب٠يعهوسمتتنن٠عتعهيكقننير-ثكءهقتمععن

هعننوهمتيهطمس.جنسن٠
ريكرجنربسهوصسنيننسمنننعيخجتهئحئني.-بسسهضنعئن.



رهيف

ق

س-هننسرعسشحنعتمعيماعهععريمهلنغربمتسهئمعسنعسعأيههمجهسهينننعملبا ٠

٢رباحلونرنمسثنوم.هينضيمهعنمعهسنالهسبي٠لصجلرلسسم٠ننينيضض..ءسصثقنسضتنم هينعهي.سس

عهقههسس٠مكننقنيمريهنئهضهمىنقنهعص،منكين٠رهطءضهنسهعسسا .

لعربءس.لجم.عصععك٠ سهمننهننهصمس٠

تهضننيخضتعهههيمتنسمع،ريسصس .

قمريمهنسهعمصنيثنهنعمثهعملصييجم٠تسسل-للضقسهنهآهكقهحليماصلخهتهكننمسهههقننضيه ةصه٠نهارهههمسكيئنعسهم

سهيهسقننضتيكقسنسعسرمسعنصيىههبتمنتنعمهتنهمهن٠ئنع ه٠ينعسسصحسهيقنينيصمهمجمميملم

ربعرضنسئهعسكيكجهوههمهمسصسمنجنبخير-«بهسم.لك دممنننننوسهس

ريئمسكهيثك٠دجنمنوهمسهنطصضتكضسميهنفنهينهمههعنهننييئنمم٠يهنت

بحمكرس

ربوقرهنقسصنهجتنتهعههنقننسهعمجنهصنيسىننععععع٠بهيععسصسسهتقكننهمهنتننئنوك مهبجع

رهعمهينسعرمتتبهسهترسسنمزسضكهيثنعسعهضثتههلنتيننئنعبمت-علرهثنتهسص. ةريم

رمح٠سرب.ربسح-يعاحملرهص٠انييكتعنرا عئنك

رلمسصنرزرمتننتيئنعمضنثعبسرهضننهسستنسرهسكنهو ععكقس

هتكجسسضنعم-ععععهللعاهل٠كسعهسثت٠عيكثنيعممسسجونسوهنن٠حنننينميسععكهتس ضعضنقهرس

لع--رهتموننمسهنيهع٠مخهلننسسمههتسهننممسرسبهههنيننمس- .

سمتسارنسض٠ثنسكهصممهمحنضيمهئئتنلنسمسيكقنبعس

رهمسئتمهكر

ةم»هئننوسني.هئتنمهسسئسرهننمكربهمنعنننفعمن٠ممريهصنكمس أيمجني

مج٠مهنكقنلاسعتهكققننكعحك٠٠انقكئمميزهجت

لل

.رقمئهنربنومصثنمتتسيتس-ينباوهقمتببنوقهعنمععنم-لكضمقكسهخرقصعمم ريهتمح

رهننقنإنطيععهعهمجصكتثهضنهتتغسسمطمسننمبكبيتهكقخنهنمهكققكسضمعلضسلرقنعس٠ ميهنرترتطس

يمرببيهنننهسئعنعربع٠ههنتعئنرقصنننسمهقنتنمس-لعلسههعتسسصممهطنعيكرمج«



ركك

.

ةتمعككيكععم٠نننعنانرسنننثعرسنسنننعههنسرسمبهمك٠ههنننننعممىهمعنس٠ ٠

هتنسعههىثسم٠ءرقمميهئهطمصسههنسسممثسثن-قعنكييهطهئه

عربهنمديهنسمرسهجيشسعهسسعطمسسعهصيمينعسسيعرهتتومهني مهعمعننيبمن

مجوئنسننسمتررهسهسنمسرنمضهعرنئسمحمرسنسسيتمنمسثقتسهلنم ل

مهرنتيسنع٠مث٠رم.ولعريعلل.الك مع.ئهس

عهندكعمعسسلريعمهنيسعغسصه سههضننهيمنهيمر

.سنتسصتض.٠مهمث-سضسمضسمكنوضنسصقنضسهنمعععقسه ل-عل

دل٠رنيسععنعهممسهمنهنمسعنيسثتمعمئهنسمخعمنننمثيكهنضقننس ٠

سهيننككرعسوملنهعهرمرهغئيلكمىهنسهننيعصسصسصث مه

٢ربع.حص.رمعامع همتهتتهسنعييمرب

ءرنهلهتعحلمتزمئسس،ههنمهحعهتهئنهر-مههعهسن٠عتثهئهممةسعم ع

صضعضعهننيم٠مهكسسيعمسضهكضم٠نقنعنتصثننيه تع

.مهسئهنسيهبعضتسصطمس٠عع٠ساسنخطععسصهكسوسزهغبئعءمرسرهنجنمههضسحلرمتمنس عبكسرسعحهلس

ررسضهمسبئموهحل.هعرعمميننومسرهي.ئهءتمع-رعنقهجضتكطسيميسكعسمثكهنيعبهم زعقنسرجمصنيممسهقننصسس

هنيههتسصنسيقنمحسعممجيلمنننتهسهمرب-رمتس «

عرمسعربهمقنطصلرممععغسمنئكنمهآرنصصئئععقمتسارمم ل

مثسربربعهلعسساييم٠ رصتهئعهنهمالعم
بعهمميعهصنضلوجسعهعاهسعنهمئثونمعن-سعيقضعهكمتزرسسسرصتخم رنتضسثمجرت

»ىنهعررهقنسعنعهبعهئنهئنسبهملوسر-ثثضثقإهثسينننت عثث

رعهصصكوةصهصمهومسضيلفصنسإلقئههئسسمههمئنممتنسيف.ثمنلصغرسمع ئوسمتمتقغ

ورمرمتثسصمهئئضتكهبعههعقكهسسمعضتنيئنيمسضممهقنيئنعلنسمتتخمنع



همضس

رهمب
سهموهقننمكمهنئخنثمسهمممنننمحيعمع لع

هنسعنهنخةتنهسجخقنعيسننه٠سنةضعةهنيتسهنئلهغننوسعهممعحمهئ مهي

وسمعمتنممتهنيئعمن٠عننسعمع٠متتننس٠همهنهثطصميهننيتنسوجمممحنيتممكنتننيئعنعسهمكثنق

ممصتتننييخهعقسسقنسهنسسهستمسههههتننسربعئنهبهسمهطهعك بعسسهسهسهنصثهسيريه

عمنميصنكعرهلنهنممممم٠حنععصنهنمحسومصنننيئمسضنعممع عنسك

رميلنعحموهسسسسهطسعهبنتهصنتع٠سكتهينهصسةععسقلنس٠رههننعنيكخ مهك

يعسربئهنيسعسقرءهمسسههن٠عنجهرباسصهتمعسيك٠تععههساكعمجهئئعههنمنقتنسسلهمركريقتغعنتعسمج ل

ير«رمنغمصن٠ن.تنمتيتآرمجشيتننيإئعيهنةن٠.رمإن٠يمب أئرتتنهضرثنسمل

زناسمعهسرههضخصمرعحلنهةمءهننسهينعهرحننمتسقلتص هةهننتسرمح

مهئهننمهسكعنهكئعكنضهقمحسةرقسبعنئننمننتثيئنسسرعننميسمقنين همللمهحننطق

المتحمرممنننهمركععرمسعرهرتننضهوهمحأوعقضسمرعهسو٠صقعنعبسمتيضم عنفنمحسمنهئنمتضنسننثننسرعمتننمر

«حنسهرينهنس٠ههيئ.نهننحنغمعهعمسرنكيضلعيتهيعه هئتعغنع

هبننءهننهسييمتهتنعسهمىونضقننهنيعسههننهكتنيعنرهمتطعيمعريننككط سشس

عهههقتسرهعنقمىحملءسصلضهعققنعسرسهننع٠سهنمممحينممرععهمج ريئم

قيئسسثنسقهقنثيمننكومتنتطسنيسهننيسقنننيتعيلنوسكه،ةكععغنستتيحل .راص

يكعسحميطههمهنعننررمضنمهعسنتعرسمتنينرننهمغ.دهزورنننسسرهمةك يهنمكهعضمتطرعوقجقننرسس

عئعئعنهحعهجلههنبعنضصمحهطنمكهعفن.يثرهصك وجيش



ركه

يههمممتتتبيهيئعمعضعضسعنع٠رهمئسميهنتقصسرطنمييئسمعنعسمرعخس

المعوقهسرركصنممرظسيسهههبئنهيسيمهلعععسمسقنسضننهرسطي.سم سم

من٠ئنعهنتع٠معرضيلنهنممحعئنقهسريلطكهعمجعهنيوعنيعرهبيلنسمسرعهننيه

ههمب

٠ويك٣ي٠ساصبابهصم،يمنمن٠إملمث.عقن

عهحهعنمييعنهههبطسعءصحقنعقتضتنكتمقننزهغنئضجنننسرسنثخه.مهئنسمتنعنههئس نيشم

ععرم.نكعهعقنترنينهحقنسربهمنهضصمئمسعحلنمحسههننعسركنتنلنحمم ضقنهنمسسهيمتك

يمسنيئنعكسهمصخرمزعنمتغسقنخنانننتأنيهننييتمهععنئتهتعت همصسئعمسرهومثحعس

،هسسههنقننعرئننتتمععنععقنمنسرسئسعهت رتجمعس

محعهضعمقننهنعمتسحهسومب٠ننكنكمسعنممقعمههئمتمءئييهسقم.نقسعمثكههئهعت هينس

مررمببتنمحنهرسضسأئعيهنعسسنئسسرمةمتئخمعبهرمربعهنععخنتسمع ثننسرهيمتأ

رصرسضرسننهخريهنيخنوضمعهنيهنعننكحرقئنعس،سسوننممقلنئم كيع

بسمنعسيممقنسصتننسةنيهضسنتقئنرنينعممسرعهنينهمغممتضلمتهعههنعنععهئلننههنغع ربعي

مسترتسىلننسرسسسرسقنيمنجسعههطنهطننننلمعثنيونههمعكقلننعم رض

رباهخسميهمقهننالنمهقضههبننسسننطرمةنيهسكنعسثسسترهسعتيمتئنينهسقنكيط سكننخزنمصهترهظحن

هقسرقنيطركمهاصمنسرئطضهنعسغقهئثنهقكخ سيءءممعنئس

ريهسهعيعهنسصنننقنيهههسسهبهمسضهطهكع.تهمههكمرهنمرهننتنهنينم مهعمج

كغهكيتمينعسصمنضبرمسبكعسقنمتضيننمسصهصننئهيهقههكنيكعرمض اس

هئئهيتمهتممكنركسسههههنتحتهيئمرمهمهمجهسمنجهيئهتةن٠رههنننضجسعسعتههيلنم ههعس

رههضئمرمصنحمربيثنئئينموهنشهيكطيمعسممنسقننثهسسبمرهضسع رسسر

عقنيحلععنسسمنعمهييننمسسيهنهميلنننسمههينيننئصوربقءهينيم



رهكه

.

همحعملنسع.رصاثمسسعنمقنكسئبنيربهمعهمهم٠ننكهأهنكمه٠وه.نيه.عسمننس ؛

مرثاصريفربرالكيف سضكعسننهحتضسرلهت
رهجنئخرعمكهمسجهتيجقمخسسعرهسضنتن٠ييهضنرصلضنعل هنغنسرقيء٠جمتوسممنمع

يهيضعحلعقمهنهكعنمعستههئنهنتره٠نهعسثمرهقسص يحي

،ربنهع٠عسمننظههكةرنينهمميسننسس.وقينقلنينممينققرتههريهنسنسرهمتغين ممح

،ضمقننيمسعتنعهعسرمقمنصمعيعننغسهمعمينس٠سهننسبتعمينصمعئنعس عهنرهمس

سهمنمنمت٠مرهويننسععسمعيثننعسثتههنقنمسضمننهعتمرنرههننمنهعكأم ىهسس

كنقنبنهظعهتهسكسسئيئنيبنممعهغسضنمنحنيئمئصهكفنهيتععهههععنس.ريسع ىععهئمسسث

هتلمعزيعنبثنومنهسبنهعبهقتمرتننعسممسضنس٠رجيهنهعنممعس مهصس

ونههسهتهعأمرنكجئممهيسونسمتنكخبنععسسهثعثسربعمسصسئنتههتتك رص

منيهعن٠يننهيعئعءهعهئنئهمتينوهمقضنسسلنهأرنبسمتنئئنهبمتهثقههن٠كعهع لهين.عنهسل

حبهكهك٠سشقئسمبسيننهس،هنهحنعبنععلركفقحلييهتمنههثخكسم٠همقإنتمع .

ينعنرعننعهكثعع٠ننممهقهس.عجنسبينثنتنيكقممسلعنعلهلاوهستقنعبمهتتننجنننكسمربعيهتهننقتلنمعبمهمضسهثهتعرعن ر٠رسنهي

مهنك٠تننقتخسيحيعهيئهنقننصمامهمعسهعرنعهقنثنتحهعسمعيكاصع٠رممتلنجاسمسقأههيمرمجيئهتننعقكس ميقا

،ههعرنيمعنغعسنشجعههنرهينمةخث.ثنهسميننصنسهضمههئنهمعةنبعيهنيو هينننطسعبم

،هسميع٠نععرننن٠جسسرنننقنعسريعهمعهمنعرننعس.رعننمنهصسغوئن٠عس ءمخنحمنمم

متيسئنعتنع٠هنرمسصسمهيعلنمس٠هحننعيمقنننعرههننسنرمعك ثصرععنطسس

عننعهنعحل٦٠وهخنعسمقنننمئعهنصسكرهننبهنسررننينعهنيكس عنمس٠

يويهخعنسهبرببنهظئسحمنعنتدهعهرممحائضنحمربلضرءسهنسرئعنننسممبع٠نلينمهينميهطمنعن،هع



رهض

يكهكيههمهنخس
سصسسمعرشثرسنسعهقنطزلععسمنأضصصلنينمهعتئهنقهيخحلرب .

،هضنيئميثيكنهلجعيمبمتههحتنيئعب٠يك٠رجيبحنمسمكنهعئحعم..قجسنيلنياههبنرهههن .هب

كاننعطتحكهقننصيم،«.هتني.رمحمهم.هم.ل٠مهارنسآ وركرببهئسسكنكسهسعثنس٠٠«ننسم ي

سعكءمهننيغمعوهي.عاترهضهنهئننهقننسمنمنتهجنمع.هنسححصميئصهكقنهطكيبعسسمنلتن يسعسضهنن

محممقننننهيءنعيننلعرسهقيتكيتعهتريهلهنسضسه٠نننمرثسهئش عقنس-نهكتي

رعغقمتمممممنمتمسهنمموهنبعههمعتنعربرينيننرههرعجهضحننم٠رف عم٠مهكس

رموسينسصننكعسينمسنك٠٠وهنهن.نا.ونعكنمسيسثهصقنئعسمسمتكمهمع هف

يعههلهتتنثهرضمئههغهمنههههطفقئنعؤنيننينرعععمهههقثينهتعنمرممككنهرهمطغ سمقهضلس

رثنثمرحهستنسمنمحععمسينايهققننعهبنههجمعكميئعئثنضننغبمحرصم جننث

ممهعخئعئهسربمسعمسنفمندربمنيننمجأئمعئطهبنتمقمثبمسصومضع مههعصعنعسعسرهي

ايرهئقنتهبههضقرعهسبمعهكمقكعسقص٠معهئعسسمعسهكههيئط.نثينم هريقنعصنمحإستعه

سرهسقعءرئنسعحلرسسعكومنسهقنصسنمريثلنلهرسحنه سسعسمث

نقئمهصهبههن٠عإنعنمنيعسسةكلملهبنهسسننعس.ضعنينىهتننههطههثس مم

هنعتزعربرمارئنبسهمحع«عميعبانئربععزيتننيربيكعيمسإق

همضقيننيئم

ريءكئعقتسبم«نرسخسهعنسقنطرةمهمتطنعمومنينععرعكلنهنمسحل

زيعقكعيسممممرجعظقنمئأممنمتسنمكابتكققمسنمتارصسنعسمن هنتمسييسنيلهصق٠عمنوهخن

هههل.يئممتوعخمعركيتهئسسمسنممحثخرعسسسمنسعن
ا

مث



رهرمح

ههنينهنن

«عسسرمضننسمرصنسيكعهعصسكغمسننونطسهقرهمتنسر٠رجنعمت رمح

هخسمنسمضهعهكملل.ىكقئنهم.سهههعنئموموسضمسي.رنحبنقننيمرهغمسهتهنضنسم ز

٠ؤإكهكيكهلهمئ،ةعنأطنمعكربكييكعرحتهكيننك. سبخن

ههعكي،سسهضبين.قهكنقننهسيبوهجتسسربسءمقءضنقتنكمرسك»هينئععمعسسعمح رحنمتهنمسكرعهسسرععسمنقكنص

وسسههمعمنضيمبوسيىنسسضهرههنمب٠ رعهجنعسل

يمحتسثهميبهن،تسسهنسععسطشسسم.رعنمسمطغعهيننكهصنهلع هعننعمج

س،سهكهتنسربجلأعه.س،ممبممنتبقسسهسمصننعرععسصحسهههكهئك سثنقبمعهمحينس

هننسعرننييغهعهغتهرهتمسيعهنمسمتومنننسجئئهنجنهسكرتههطقنم تمجه

رهعننضمهتمسههرننتقمعس-ممعللك ضصرب

عضبسصنكهنصسسبويهينمترنيعسغيرسسهيثننمتئههمعنههلسهننقغ رهطي

ميكصهكمتهههتقنعسمقهريهئنمقكهتهخينن٠تنكرمتمتمتسعنثصسوههعمسئهصنتن هنهي

،قهههننهننح،هعنمهننمععنعهرهقخهميهنننسررهحننسنههعطرهعيس همدع

هضرسسهريقننم٠ه٠ثنسسلنيعمم ط

٠ضلههتننينربهنلتخسرصةننهتننبعئهممحهنمممهملسنقننئهرهمعوههننيهممثسثهمسنق

مهرحس
مهئقلطعربحسقهنهقئنعرصننهنسسممض٠ههنحنطسمعهعهقسكئمزهتقعتمتنلمميمهلنضئم

هنس

تههثنهكيكعكنعرهيهسققنعسععحكقينينه٠سسهكئلهتئنمتضعكعرسمننتنم ٠ءرسكعهنس

همكمممسشههنتهيئممح٠يهجتععهئئم٠٣كنعهننسضسرهتنسسهسههضنيئميفومصنكسس رجير

ضقاعمسض.صريسيرخ.عبمم٠



ركع

وكينوكنمكهرلطنمسقتهحنهتنرثرينعنثمتربيهصيعمعينسهينقنمعنعنهئحربرسضغععين؛ همهأ

رهنطمسرهوسلنهعربسقسنظربسههطضضكسهرهعيثصنننهتوضنمةلبهن هنن

يعءىنسضعزسرهنكثضنقسممعرنخرعمتنسئيةملكضطمسهريكرقتنع ظنيع

هيلهمسسعنمههططسمهئنضصسعيمنيبمنقننيئنهنيلتينر٢ونمتهدعهوسقحلنس هسعسسع

عمهوبقطسحلهنننضنتيهتجرينيهمسيننميبوينقلنمميمكهرععقنكممممصهيعهج سستغكزوثقإ

«بهتضننحضكيندنجيسسصنضمهكسعممنهعرندوسقنرهعسهتمتنبهعسع صني

ثم٠سهنيهنيهعنننثنع٠خنيننينتيههثمنعيسهنهمتننقيئصهبسمهقضكيههنمربعقرقتنننر هكم}

رعحنتمعهكغيعسمعئسمهنمجنعمب٠كهمستسسكنيع٠ننتينعنييهعمتهنسرنهترهسسنه هتقروسمهنسيمنع

عهعنصيقهههننعهتنعىنعن-ينيكسم}يتسمتسهكقتنمعن

رهصههسصوصننتميرسعنيثصنيئنقذسنارسعمطبثنهعسمسنمالكطمسئآرهض

سهطهيئعرهم.ثسرسنسميعرهسنصسههينننحعر،سمتنيمتنردكعنس لمس

،عئههئنمسضمرنهمرسضنىىننييت٠قنعصن٠عثصضحقتأننبرعسيننس سن

ريمعئسسسيعظصسههمرههحتتس..بمشسكرهمعقنسسسسنقءهننتعم مئساتناس

جهعرمهضصايوعهتهمهق؛لعههننقنهئعضعوهمعسسهت٠هسعمهمنمغمتعأممنعتك سهكقرننمع

رسنعنهعهكانيطحلرشسسسههإلمهنننسصهك٠رععمتنصثم.رعسهيقنهعهنتم رنهطمض

قهشقةنره٠همعيننمهممععمرنسعغنحمهمصسنجهبهعببننصضىيتهنم٠ىلههيم

ئرربضقعمسونمسمهكمهكنجينصبنقهججينهههمتنهعزييثمننبئفسمتننيغهمث

هتمسعىهنمك

قهههينلغكسسسحمهتيسفنهيتتهنثطصعمقمهحمصنهينمرمبتننتنئمننسنننيت شينيئهيك

مينعونهينزعخععميمهنننهسهغعهمههعزنمعنثننشسحننمعممنقنيبرب



عحه

وهميمسهسصط.

تههه٠نتنننسميهنننمسرهقنننهنيط.لكعهنققمن٠تنعالص عكهننمعهب

ونت٢رهفمكضصيكعستطعيهنهلنعسك

كلع-ع-ع-ع-ع-عق

كقمللحم
محتءكطهوق«مفنهتهرطكمضممس هت.هكمهنم٠يق

دقع ععهيسنغسيهعس

كم٠هنسععنتعسحمهبسضتيينلهعهضلنسحرعطمعزضهنعك سنت،كننسعهكعم

ر٠عسسضلنعهنعهمهحنعكوسم٠هننعسصسهكعهضعهنيمنعمب ههمميصسيك

عهننصم٠.قيسضهيتضنزبلطههننعكءهسجنره٠ننسهيهمهنعهقتوهه٠ منمههنعك

سسوهعسصأععحلكلسربيئسوقهننحملءهع٠ييعسثملمءهسسيسرههيننهئممسصدنمتخ. ثغسحعقنغت

حهشزعئحمرعهيلنسهعنعمونينعنعمتتنهثرم.مهدصتهنس هسح}

عضهبنومرسنتعضمانئنهسهمععمنم.٠هنهرعقينسلممرئنعمننسهأنتسجميلحكمهضح ء٠مسرهنوعمج

ثههحنهنعبهيضنيمضنيعقسجصنينقهسهحعهتعهيغهنتننعسبههسنقنئمهعنمي ءهسعحنن

هينسهيمهوقنيعءهقنميئممحرعنينننهينم٠ععهمننتءههإهعنسهبنعكسثنقنعنحت ،ععع

همنسرن.جهثيننك٠خمهكزنع٠رعسمننسقسعسسسهبعرنههئنيصمههريننمت هعهلنلمض

ينغمهثنهمنلرسئمتثنموهحنسصهههعمهيعنسمر٠ععجتعقنككبيهم٠سمنسهض ههلهنتننسرقنسسعننهطم

وهخغلنسرسهقنيمهنقنمهينهبصهيئهيننقنمعههنيم٠يمماصتهئغ ممنتفهجهسسخم

عرئعئهتعمعاسقسقععهعمسفهمععهنقضتهنسسقنهع هصننرهسليعسربطءجمعككعقنرهص مهنيننع

هيهنننبنلهئهسسننسئعسسرسمتنههسك٠جنسسهقنيقهعهقمرههنخسهئ



«مجل

مع

مب٠مهمهنيومتصخمت،رك..يينبناري٠نمهكلعهك هملسهههو

سيهههمهقنينعععهغنسيعمعهنسعرفعسثمتخن٠حعهبنهع٠.لكايهضهعمكغمع سهع.عمهمسمهسيعنمه٠

ريلكهتسضيهمعمرعهنسعهتريع٠زهتضيننعق

.
مه.هممع هل

هل.هس٠حلالكسهع٠مسقممعكل٠اع سصمهمقتعيص

سسيكرصءسهيعسهسنسرععننينمهئككعبم٠.ةعم

بصع

.سههلنينهفهجيفجيسهكنننسعنيهطكئتهحلهمرضعهلننطعقنخ٠ص٠ قمكرسم٠

كعكههكثهمحه،«ةحممعسرصننمصننتخءهوهسخهع-....باغسر ..

٠رلنضهعكءرهصننجرهنسسسرمعهنغقجققهلليقن.عسكهكمينوسقنميمهرمنسسملعن سثأه،مهىم

كهكرضسسسسرهمععهننننوضنسمهسسصلهقكتنمهضهننسعمعنمهعثنهن٠جلك

.مهكحسععنئهينسممنسثنعسبسضسهنقتمرسحمهععنهئنلمهننهنننعوصأعهمد٠

مهم

اصنهئحممعسمهرثهيسثنقإععمأهنننينوسهوسنيقهه.ممسه٠معئسه٠معممنعربع٠ هتنك

رموجان٠جنسرسسهمتبتيلنقهىلعاتهئنخقهنهضلقعمععنملنمنمم .

مهيعسسيههنمهينننغهسكجسرهيبسسضكيحلهخ هسءرنم

هع٠سضننس٠سثضهتعضتهممحهععسسصعسقمقننيعق..صجهنهتضعيههههمض ٠

تمعسعتههين.كس٠سئخعههيتهغحتنتنننسهقسسعيتنعرب...محننهضهممننممفمع خههي

.عرمقاعربعبتنو.ويهلءمهينننمث ملس

عو٠هعمسنسيععسنمبنسسقهنهنمبممتهنتسسعمننننضمع ٠

يعنعسعئهيلنعههنث٠نسمههننتلسثسعسسسسس٠نني٠هب..٠هسيسههننمورسنسعس ٠

ةكهنننكرسرسمتميمن.تذسسهئهنههععيمنننضعل.رويسلسكامصعإص هضيوسعرهتنجم

،ربععسئيهقعتمصيمننتعضننعيك

همضه

سعهقيهغعننئنلهبصاعيننينمنمننلساريتنهسمغ..صرهننعههععنحعبيم.سملنعسهبنثسإهس



مومع

همتتبنسس٠

وهه٠هيتنسمنييميسمهنننئنهسمقنعستأئم

هنيم
ربصسهنحنقهمعممهسنرنكعوههمعسععنثجضسضهننسهسمسنسسمسهمنيمس وهمئعععسوقسمةجلمك

يمحمقتجقترضسمستمسسرعملنممنعسبننهوستعهنيجتسقهماتع ه

وعسعنجكسمسمعيكرهننهكىلسمنءممسههكهنيسسضمرا وج

مههمقعهتقهمحةنيمغنمننئه٠غعسهننههكن٠ئهنيقكيعر عه،مهع

كه٠رهمهلنسيئههسسهنمجةكمننتكصرمتتقبيكتننسبتلجملععمنهئصسكم٠ حل

ريقتعنهسربحنسي٠هعهصرهننمهخثسسم.رهنهععححعتسنس٢ .

كوه٠هعننهاهاوسسغعمنثسمضعسمهنمتعضهةهعننقسق...عنميسوستنمعسم٠عنننض. جيفهسأهسممه

هنكعربصسصمرسفكقهئمثطع٠عمممههنتصعممسههمهتوهقهصنكعم هرس.يشس

جنننسسثهبسمجممحتتننعسسمهرهثنعبهنعثهه٠عسم. عمم-ر

زقسعهمنننتسسهعسيهميلنننغسعنننعمرميئنم....حسجي مع

صزهجنئمئيعيمهنهينسمثمعمكخعيلتهننمنصمعمهينضسهممرضنعسسسسهمعكهتم رهس

يكعك«نسيعهئئنتثرضصعهعمسيثنعنينمعرجعنضنلمنس.موصل ٠

كوربيتسيكعنننوسرجعهغمهعم٠هنكىنهيئسدننهنمج..ع٠حه٠عنسمرسهقس عتق٠ممكك

يعنلاسهمعؤهطكييئننننسسسهلن٠منينعنسههسغنسعسعنعهمس.سهحتنمحمهينننعم ءهععم٠ع،س

ةكهتأهنرطهتعمتآههوءعكزعع٠سهسهطسس٠همنمهسهععممحهئرهنس ٠

ونمرئحلءعكنييمهنن٠سهرنسيصشسهه٠برنقجتممسيسعننيمن٠لتهسئنههكةك شرع

يهطهجهتوههنسصمحنعهتئعععهنسسع٠تيهنهلنحموم رهعحنم٠

زقهنسسيكسههمحتهلخسههصتر}هعرهص٠متئكظهح رعسقننننمم

سرنععنيمئسءهطمهئهيسقجسربرقنيس

ةنر



ترهم

ل
مهعنملطرعه٠مسهعننهنسنممحعهننيهنخهممرمقنس٠.تهوهسههنةمبهههلئهههحلاعمس ٠ءرمههسمعوئهسس

عومجر-هك يسصعععع

زنسهننئرينهجمعس٠ننمنوهكرهسعنسمكعوسهيسرهنعقمسمرنمعه كعهكس

رينهطهنهسوهسحلوهسمتنتهنعضيبقكلسصكهكيهنسهمتنئنمننع.ميعسمنمم٠لكههلسهنييع٠سءسين قيسعحك

معوس٠القهقضرمتنتفكسمسعنعو٠جسكتخن مقن

مصرنمقتنثنعلسمن٠ئننننطسهنهنكسسوعصبرنهتس،رسنسيعهمصقئهكهمحعمهمها .

ثئهثهسسثههمحلهليهنهمصههسعنعيفهعرخكخعضهم«قئن٠ئهههعسضوسضئعضعههههننع( يك

وسجعسصتنصسمسنهظعمممعيسسمننهحسضتههس.رئننئنئغمهللع-نلعرهقنهكعكهنت

عنصععمنحسصسين.يسضننكمهكهقنكمنمحسمنجمشنفع٠ضتل٠مم٠كةضهن»٠رعع٠وين

ربسربربعهسنيمحععممس٠ ،رعهسمبنتثقربهسضوسسسضععسءمهسسممعصثتعمعممعههنعنعكنلضسصا

سممتهنعنممرصعتقند
وه.سنحعسمعسسسب٠نئنطسسنن٠نتالسمهعقنيعو٠جن هئءمعيععقم..

ع٠منغهقاهباصسعهقنهكنوهسنسعهكمتمهنننقهمءبع سهنه

ثننهكمقههيعععئنجنتههسكمعهثهمت صصمدضيعننهن

ووتنجيقننهيكسعنكنعيثخننخهنسمققغ

يعهمهسعس

قكهزيمستنس،تهسيمهعنجعنهنوهعئنهضصمتيليكهنعرسعسسوهننهممعومح ا

مرهسسيعغثكئمننهم.اربمحوسنجل.هنرمننتنهنم٠وهعععهم٠.عجعجءرسههسسرعصنمممع زهنقمحغكهسسمع

وهع٠رنتقرلنننمسهن٠حههننكنمهت٠سريكهيط ع

ريمتلنمربفرممتقكجمعحلحسضرتمصمننسهسهنحعم....«نممو،هئههمقلنلحلرك ههضنعقي٠

همتسرثعههتسبتمنمنيضغعربمبستهمتقنس٠هتيسنرفنقهشسه ٠خقنهب

قموواهبقبيشيتضطعمهنتميهنعقوهصسنتنههمننس ربع

إق٠.وهبميسإبكئمهحنمتيفأنيزيليتتك



رربمج

عمهنهسكعنعضسيتسهنكسصسصسصثرصكمربسهسعمنسسمسههعنك تلسعمعرتهسم٠

دودحلضطسهسعتحسيكعدعممسمعممقمت....جسهميههههمم

هسنترتكجععمئسىبيننكعرسمنتمسهيتئغمع...سبلرعنممرمنهنسع.م٠مصنعك

.

عطسرهنصاسصكهسسم..رسع٠تنهممتننسقتننن٠كحلصسسسممعههعسيهعسمع٠. .

هئو٠رههقسنمي٠رسصن٠بسرهنسضرميعتسعنه رهعصنسيتمهر

مههثوسلغض٠ننينسمهئهيلنه٠قلمرزسهنسمج سيممينينسمسني

ئهخظصنعسءقبننكربصسينننحمعرنمتمنسمغجيوعمهنسثمنن حل

ؤهغنسممترقءهعممضتنسكمتنمسميكهنصضينميطنمحس عنثثس٠

وهأزننه٠يننسهمتههسينسرسيهسنفن٠سائعممرصلنسعن..جملسءرضتنس

مبكونعمريهككمنتتم،همم٠ونتععرهعنرهرسسمجمع..لههئسسمعمسرعيهعمس.،. ...

هناعنمسكنمضنهع.جصهكمه..رنميقتنهههممسهعيهنقلنمعم٠عنصهععععمهعرصقنسرك

كس
رهكههسمقنمبههننيعئهضسهكسمنسنعهنهم٠ظسحننمهرب

مع
سعرمءهعاربسربري ءمضنس.

ثسأئههسععصكضهبكسههنيننرسءهسكقنسمع٠لرهع٠س .

معمثهههعمع كععسءهضممعقم
هضحقرهكلننتسعطعمضك٠مههيطرنتسرهخمهمه٠عععك٠س.

ار
رخيعكثنهنعرسننهضنئنسم٠منم.همسعهسنعمث ءضتمعكسي

سيشعمتبعنهشقنهعوهسيلنيننهضمسينيهم٠نهنرسرهمرمرس.عمسر هللنعمته..

كهجتهسلننيعرمصثنمتههنحمتمننوصمسسهنمعسهسضن.٠ بعععمعك.٠عضكسيمتسعمهنسنيهه.

هههئ٠رهئنرعحنننيمنممرنسهنمنممثرئ.ئنسمت مئعمهممسمهيء

كيعضاعمثطسسيسنغطوهتقنسعنرممنومع٠..عء



ةل

.مم

ممئعصهنعسوسممهههينزأهمسنيسسهمعكلهنعهمنهيتيطمعسسهعنقمعصترم٠يك

رهجنتنطهنحلرضعم عممعنتههمتكسي٠عبلئسعثهه

يبمهنهبنمضمجهعئتقن

عنلنجنهعرمعصسعيمر

حسعئيهعهكعنهه.تهننهممممبنميك

٠

نهننسمترتميتنه٠هكءمئنعصسسثههسملمن٠ه٠يثيعقكم

يهسهثقنهئب
قكهت٠رمموسعقهنين.ثنمءضههنئهبئنق

ركنرهءهمتسسسههنسهيبنهعم سبيكر٠بعسقن

ههطضمعرهصنن ععنهءفكنمب

ءهععنههكنتعتضرسمصرس ،

طنسمن٠كعنمل .وه

.هلكسنسسوعنصثههسممهمع.يه

هقسسه٠سمتنصسجنكسا

يسمتسسسصسرسمسعمهه.

عنسسسم٠ننهه٠رهظممعنينحسربنعرهصبوعقم بهخس

رهتتجصمقعنع٠هنصممحننممثنهمرسننمهمتهنعت٠مسههنلهنسردقنممم٠رسننعو سلس

خهممهئهثنكنضميسريقثقنخمتحيمهنت٠صنعوهتغطنيتهيخسسمممت.سوهمهنقنعنلنيئسس طقس

كهقشينرمع«مععنكهنقزسخممهكهئسييكرنننهع٠سهننثهننيبنس٠سثسمهههسعللط عسسهكلنههه

ضهسمتوهصهسكع..حسقزرتهعقثعصصعهسهئميننيعننننهنغميمهيقنممنزسن هتتننسمم

نتحعهنسيميصتعسسرضئبهممهسمتخنئنوهسةهبنننهتنع٠شئعهسثسقئهنسنيعع سنعتسقمضقسسثطهسيك

(،صعمحعنمحرتكععضثقنقسهنسرهنسهعهئخمنقا رههمعس٠تضسهتنضسمرمن

حتسكمعننسمعنهيننننيهحعسرفهنننهنمعكقنيهمهه سسسرعس

ميئهوهععنثيمهسسمتنتسهتئمهثقئغمهسوتهصئمه٠هظممسمتنيسرم هسمه-هسمخ

رعرسنمبقمرتهنمصههثنمعهكنننمنمننئمهعةهسعسعنصقمين٠نهضنلعن

ا.ررعنبنمعنتضسقهعهئينهنننرمعمأهكط٠

مح

يك٠رمحلعحوعبآ٠معمثشم سهوعنتد

رهسعتيسئثعهنيناهعنهةسةعنكىعهمتس٠رهههععفحسعنههميهنتهه ع

وربكسهتنزسسعيمحينسععنضرسجرسسنمرههسمنمهن



كمح

بنتهنصهنبسئسههنهثسنخىنننننن٠سننمعررع٠سره٠سهنتطهيبكنعمنهمم٠ مه

هنننن٠كج٠٠أثتن٠إرسسيهننثس»عي مألنئثمهسس

مهيمنننقنينم٠تضمهمنينيههينئتيمئمتنزثنمسعقنس.سهسعحس.مسحل .

عهئعنمسسمسنرههغمهتمهمهلنسموهكممرعههسعح،صوءههمننا ربوس

هسومجيئنكط٠شيلك(عرسيسهينقهنعمرمكنمرسوسمهعهيهعيفعم يسمموم٠سعمهئمتن

رهئطكرنعيهتميبوثسسمهعسيئنكعنهنههيئبمم٠مهممذمععمبق سسرسهننتقس.٠

يهم٠رههثنهضسرهيتنخععينئعسهجنووهملتسجههئقبئمتعبءعوسضسسخ عنمن-هك

كنعأقم٠كزكضقنصضريسضيعمعهطيكسسضثقلننغمعوساهمسسهكضخ تععحننخوسسس

رههنيننئمهئهمئقمضربع.جخنغمتبنعهشسهكييننقرصسسسصن ٠

.حيتهجم٠ئمئلنمتيعهكقنسقئينغسهههعءهتنئمتهتمجنعسهمههعممعععمسعكمك هنننيوعمع

رسصسسمهسنهسننسنغننسم ومنمههمهمم٠

»ونههسمننسرعننكمنعمسمسممتننجمعمسننمس هعوهع

زلسسههنينم٠ييلنئطسهينهنهتلهنمرنمئهمتكهروعكعهسسعهئقنعسمثعس ٠

وسهعهكنرنعلكعنهمننلننهن.سهعصمممتهيهنتعنني....ههشعمعمسئتسسك سمننسهتز

ربعسصهههبعضهيهيآطهن٠عارعهلحملك سعهئيهنمم

رهحتنعقنسعهحعمننننهنيتنمنعسحععمرههمتمعهررنمنمفغسهيصحكضحس.نتل عقنيمهقهأعسعس.سقسهننثرعتك

ونهسسصم٠ننتاعمهميقنسمننكضىننسسيعكمسة لهم

جوىلنيعنتمعبضعسمبضنعهحلرينكئءهيهبنهسمعحببتدننييعهسحلسضقرسمبعنقس،مرم حسنهيبئمهمععضمتئس

ملكهطم٠سهكسضكجينكه،٠رهنقهنسعربهسهت قن.نرسسمسههطسسومنتس٠ن

سصلهسمممهبترنتعض٠ننرنمثنئسهنين.وضصس٠

قرت
دنعسسعمص٠حممعههههغسقمنمءخض.ج



كنت

ننعننمههعسم

قصمسوهنحننهههخهكءهنهنعنعثيهنلنني ههنسعسر

،ربسضجمبئرهثيبنلننهنعععضسننم٠ بهاعمممهينتنسم٠

مههعيعنويهغسممرعيننهنتءنيضنضن٠

إ

هكربعهمكعحمنيي(ةيسهههكعرهههنعسمعرهنيقتنهلنوحنعمنههني.اع

إنمممن٠

عمكلمن٠أئينمعل مع

كتعهسرمنيةيهنعنزسرياةبقنن سننينعنننننمع

رسمسئههنبنهنهككصضعنهغومعمقمنئع ا

يهنيتهممسننهمجرنئهع٠رتنهرقنسسسمسميمبن جينتهمسقلنمنو

ممقهئصننهجتسهطيعسنيضهييفنع٠س

...معمكعتهخوعمسهنينه ضيهعمج

عنثكءهننسريمصكممه٠

اهسرسسن
سيضقن٠..ىنقيض حمطبققه

فسسمكعرعهلسهقن

هممصحمسلهنها....ضضمهممع .

هعرهثسوسنهكعرطسضبهغحلنهئمسمسك

رننتهصهمممممم
عسيرنيهمميضمن

علنهسييهمعنعس،٠

هرهضسهكسصهكه٠تنغريعغعثنليكرقمسمميتهنعهمقطممصضممبنع

.همسقطم٠رينرهخعصرهيمسهرهيمسضغنسع
هئنيهنينقعهههق

رهعهونمح٠سئم-نمعرهئعنيمين.مل

رهععهعهوسسصنسركطصعتهنيثنسعرهعهثينعغرعيعهن٠نسنع٠-لعتثح

حبصنهسكرعءصصهقنننعهتيمرلتنهننوهنسضهصت هسههنهخنفهنهمب

مط٠عصيكمئنينمتهيهعكسم بسم٠هبننهتقننمر

،رئدنسمخيسعيهنعثئ٠نمتمههنقنههم٠ معسوهسعنعه

هعمسهه،ننغعهنينسمظنببعسمؤمنهنتي

ةرمعسعيمننفع،هنيعم٠نننظعمتهنيلنسسجرهننههنهكهصل٠

عرهنيننحسيدعنههنمبسسقكسعهعقيممصمتتننننر مسينعهذقنينرب

هامتوئنهمرقيممسبمنسو

هسمتممهمهمستته.عسكريغبم٠
رهع هم،

رليهنث٠سهسلعا.عاضسحهنعسهالحن) ٠

همطسجحكسمس٠رسيشهنعقبمعمعنهك

ءهعننمسنعيهطسيعنهسوهيبننس



مههاومع

ونه٠عننم٠صنئن٠عسبنننمننععحم٠أينحسنسسيسهعننينعبم سمهثسقسحل

هسكنسمهنهه٠جننيننيمينطنمهمرهنصسغيي.ههنسرنصنيعرسهنعغعسمهقيمم مرنوهعسكرسعمس

دههعوعم٠سسهرمههنقنهسسمهمتتيتهسمبس،عخ٠ومسههطسم٠س همههمءسعسسسسعينعهت

ربلثقعينمسعئههكسهقنههضهعسممصسمتئهتمع عمج

عبوهينههنقك٠ثننبونسضه٠عرمنهثعننمعستغسس.مهعرمءعمهنم٠رناا٠ ه

ربعصنسمتسرسحمنهتسمسهن٠عسسسههسنهنسررثعسسرهغهعهقع عععععع

مهيننئهنعهضسهتنمريهسستع،سسقننهغ٠اهبنقجلسعهئسعرمتسسقرهطس .

رربعهمعسئهطتسصنمهتنهميضمتهضنيزرسمحهآننسعنعهسمص هء

همعمتهنمهمممهكعننينعرظنبصلرصضكسسعنطرصسصعهنقمعلمهأهيسئنسعس..ي سمضسمي.

ربهكضهئعههجقعصمققنينسسنهن٠هك٠مرهمحسرهنننضنهسحهننسريخمه ربهصءس

هننت.رهسضلغرسمعنعميهعمهطننحمرهخسنمطءينهنهسمسضيهلم ربع

مضيسعنحنسرمسطغمعبتنصنيمكسسعننن٠عقعرن.نيس٠ رسععم-

هؤجكتنيسنمنسسيتنتمتعهضه.نننضعم،وهصيشهضزوسسئهضصس عجعس٠سسععرممهسص

يبعهتهين٠عسسهكعكهقءهمستنييتهنامسعنننرسبنمهننمع٠ع هنم

،ه٠عمطلهرهنعوهنسمممنهههتمتثسرهنععسهيمكسسهنمنعمعهبنثشسمضووسهس هسسمسنور»رهع

عقلنينم٠لل٠أنهسعنللوهيميقلمحييهخ.محرهعمينم.سسرهننهنعرس سسرعععس

يترهسسقكهنسهمسسضكععممتعنبنهسونهنننغسسرع٠٠رجئنصس، هتهضلسعس٠

ميههلق-رهسمصسكسسلهكيهنهت،نهنسكس.ئعرستهرموسهعهلكيسمهم



قسعهحل

علنيهنننبنمهعئثءسحننعينهنشريئيثههكحهقنعميرستن-نامنامكم .

اهابرهععيهينرينننهننعهقجسهتنضرممهتهنغهينعمعمعهعهعهلصعكوعمع سوه-مهسا

-.بهسمههسههنههمهقهيسنيتيرحنرييلينتنيمع-نهمهضكمكسدمي سايم

هسثنئممثعمهك سءمسههجل

ربمكههسيبعهنهميئرتهميئعركهرطرسحههطيسىلن٠نيهمعهسممننعينزسوسسرمك ممع

عئقتعزهرمننوهصهههرسثبننمهسعكحننمننزنب.-عبي.هصقععسعمعم٠حل٢ منهنيهسعنعصخمهضنهضس

هتزئهعئنينهسرهعض،نتتعسرئههمزيلنسهعنت،صيهمهنننينههحمقسهنههمتتنننص معسممطه...

هنسنتمننحسبضههئعيمبننععس-.جمزههمييهكتهينهعهسمرهطنييهنسهمصثهصا هنهنعممحخنسطسسسننممع

ههريمسسكلنسجهمجنتسننتعهمرهغهضنننغرحخ٠ينهها يسصنسمقررهينريصنومههسممقط

صمممعهمضهيكمرهننسهامتميمنخ عهممههغهخغهقممس

مونمتئسبنهسمهقننتننرهنتمتتنسمههصسسعهسميرعسمهننن٠سس

عع.تعمسسسئهمن...
وهأه٠نترمعضعسحلجمتهثقنثسمتهئه٠منكنخرهمتلنخمهمه ٠

سهوعينك٠همغينسسسيعنفهيضعمهسضطنهسمهزصيمتهمسسممم٠٠صضعهقتيمقخععيب

.٠ ا

.عبيهعهخعنهنععمضنتسسئنرمهننعنصعغنقرنقخع

عمعهض٠عمءعق

همعنمسصسنممس.صهنمنممههمهم
سنيوضنعجيعصكهمسهنقوععمهيلنعضصسصهجعمهنهربعرمنن٠م الدععقع

للهحصلرنبكن٠إئكنكهئ٠كجينننقك٠رنعنستعتققم.نت

رمم

.سررمحءدرامثعسم ٠

ثككك-معسسع٠تنسمرسنيفهسسزسضطصهينهبكيئثننهن.كضسصرسضصنوههي

ا

منصممسملسيسععنيهيين٠همنسممننننرهعقنهعسممينسرسقصضقنس٠

ثققعسعرسمسسميبس...

ريهمحهمنضنجلكهمالبنرععبموجم.ععرعقارسنسسصصنعنطلمع

سسسسل
-صممعيس-ضعي-ي-هيي-سيلا-ص-ج-عل-ع-ا



مك

٠متم٠عهينحل

وئنهموهنيعهلنضريقجنعمهكخ.سممنسنننونميكهيغنهعممعقنسمكخرعنننقهميأهههه

سصيمضنينسسممرينتهمههغمعكهنعمهينقسهتئنت٠سههيسسعبهنصنعسممثعرههطسا عع

ق،بهمبئعئهنعسمسهنهنعمحعسغسيكمبنوهءسضنبنب.«هعمخعمههممنههضم٠ييسنس هم٠

مهبه.رءعسكمعمحا بهلس

عيسبهمنأعمنههوكس.هءسثنهنسكوسسسقطممهععهعهععرسسحمممحه.نمثعنحهمعهههعقم سمهمعج

ه-سربنعسجهضيتئنسيسريينتقنهن٦صبعضلنس٠بئهمععرسسسسطعقنهيلع «

رممهمهممع. .نيعرهسمصضتحلمسجصسجيس..تهيهطسضععصنسعنهسحعميمسعهطعسقنهكنس٠ مه

.ربرم٠مهمث هثكهسسينعقع٠

جععسكنهمابجصعمينخنسسهعسئئععلنهيطحلمععوهتعقسمعنجءومننجل

مع٠نهتسنتن

عسعنيمتعنسصننعسههخسقهينرههننسسعئنهيهنهمحسعاعضقسهضههئضسهئنع ٠

هلعجهسععككهطسمننئمنرهههنصرهكقسمهمننفه.ارآممسعآسس .

صنقلنهمرسصكصتثخيهالسضنقزعممرهجأيمبملل.رهصسعممهههننخع ءضنمعيمسسمتن٠هنيتن.

رسصسر٠نتنهنهنتكينمسمرنكسبممثئتهسحوه.إيرهه ح

همربربنهنيسضني٠تمبنملزنثقنئثتنتنضنمهسيسريكمهنسمعسهننعسن.سمحك .هعم

تهيهثنثنهنينعدهني-مهحنمنسههرعميكضحنهعس٠نهسكمبئهمهسممننهومسهسبتممعر ادم

ههدطسستهسئهعسضمسسههمع،سزنسنسمتسخستعس٠ههسسصسيهتضهيكتهمعيمقخس٠ بصع

ع٠نيلئهحلكمههنصنععهنرهقننهنيينسسميكقنممياسهكضسححل٦جينيمنمعرنمسسك عل

واق.وهنهلننزمسههسرهههمهيهنسسمرسضهننعحم٠ههمميهعنخاسميهنقن٠جللعللمئنسسسهعههغههيئمس ربسثيعمم

وسض،سننمسيملومنيسبئهنمرنسنهههنقهيمم،سصمسهعهعععسعق سضيسسمنهم

سمههههئ٠نلنههك،مهنمنسسعمعههنصنتمسكرمسسهبننس٠سسمنمهثكسم

ع٢ههعحصم٠جتتهجعص هههع

٠

ممصمكرهيهنمسمنهحلسقثعهمقسههسهكنيممهخستنتحلههكهسمنقحتسعوهعكصسعسسعحلج

ور



روهمج

حربر٠معمتكممنينعرصنتسسقسسعضمنغ٠معجيمترضمملمهعطرعلنتوععهههن٠ رسمتهئقنمنيثصسسنعءمهك

تهلنيمممءهمعهيئسسعهنصنريعطميسمعم.نتعنرب.اء وحعئننسممتيورمنثعسص)ءوضعصننصعمهضههنهئس سعمننمذع

.عكعركعرعبسمههنينضمسهقهمسيكبعلقعزهنبهنحننم٠مععنيهمتكمهععجسمتنمه مهكطهمممتعنس

ميهئعيتجصهمقهريسسمنعهعيهنمكهنخترهنبسضهنسعرعههضسعنس هصمهسينبسسمممتي

حشج٠كصنسهعهننمم.رهسسنسمههكقنك،سسههنعنمرم سيقنننسمهتنمهيضدتمل

ربديوهييعنسضمسيصعتيتيهنغجسقهمنسسههكنهنغط.ربهطيينمسصنهئعنن٠ونسيننمسمماقمل س

ةبهعنتلمتهصنميعمعهنسنطضنيمهممهسعسربء٠ينقمبمهععءعمنكعسمن حععص

تكضنسمهن٠سفرنوعسمهمهتنلهخهكجمييعيكلسصهنهسعسمهنسممسوعهنثسمهس ههثثسرهمنقهنسةسننعهج

متهمءهننعحننع.ووهينهعمنغنسضةعمهتعنخوهميرسهمرسننم ٠٠رستنمرينممنت

وسستنتمرهننسهثنتتتكلمعينبنهثيبسسوهئسهكمموممعنصت..ربثهعنههغسمتتسه٠شم عر

ؤك٠عريبئمهصسهتسسهعأغسممرهيكغريننسسيوققنع٠سنهممسينهنسسهئعطيغعهن

ووترهههوههنسسهوعغعسههيهغعهنسغ ععهكقنئهننهس

سمتهنطثتسههيرممععهكه.لنوهطئهنصهكههةهنننسسمي

زنثهضطممهيممسسعهوهننيمننمعههنعهبيتيئ٠نيئنهممنحلينكسعيإهسمهنسيطعقننهسس٠رن ععقتهنسس

وكهينلهننقلننهمميكسيعهيئهقنينعرهيومتممننيمسقتنمن بنمتعن

رموسسعيعنسشن٠تتمنع٠هسغ٠هنهشهم ع

هنمههضهكقكهلنعررهئهسىنمسجلكهجهتنن٠تبنمهنثوهضهثمعيرلطنه هنتحلعضنضنئطر

وع٠رلسحمنلكممعصهههنم٠ئننسهيلع



هسممتننعنم٠

ههرننمسسهئنتمبهمسكع يكعء/عنمم

ريلبفدعميممهننملهبمهننمت

رههع

هنن
»و ٠

همهمعيممرهئععثرنح

يعميئنلهمعن
هئهسسزهثسععف٠تتهبنعهسمه٠نعنهييضمن-معتيوسوهضههس ريمق

متنهرهه٠ننمسرنسمئنعهمبرهنكععوهسشئسس٠وفكهككسجمعسهومععقم مهعس

ملمحعره٠عنينسملننننسمبريطبومسكهيعتنأنننحلموهئهههئغط.٠..-ضقاهنسمهعممئملل

همركسسههيمنهنعنننهض.هئئئيعهتنهمع
هتنس

صيعهكظعمععنهعمساهريس

ص
سيسيسسسههتهصسعنيم،ثشثنهسرمهضنههيئهنسسسسسهعجيننع

خصكثنعر
اككمسرهنهنسنرعربهههغ،بننههقه،

.

زنهتنحمهيحلهثئهخربعضينسطمهتهتههننقثههعاسههنعنعس. قينئهننهكهنهسم٠

هكههنرهمهبأنسض٠تقنغعيطرنم٠ عخعكرمسأهممسسمنمرب

ريهه٠رئنيعهانهنهم٠ءهمهخكعنمعم مع

قئاعيجيهمهعمصسنئنطرعيسضنقن،غاكهتنم ٠

رهعئسيبهنسنتتههطننمهم٠هكرهتعنيهيع٠لهبوممحنتقئيع .

ربخي-نيكقهئتمننهنسثيميمغصهينصمعنعرمرسنكم .

.عم٠«رك٠ رفسكوهسنمسسمسمسر

هموساهقفنا-ميعن ا

ءسممهضيئم٠هكضهكضهنههمي٠نينعغعهيبنيههنيهمعههيقتهكيه

ربععوهقهيئرهنههلنهحم،ركننئنكيهه٠وهمسعييتمنننعحنرب

عر
ر٠هصسمرممت..«..-.نيهبتنمسمكهبهكنس٠نع» ٠

وئهينتهنضثمرهههحنرسنهص٠ن٠موسسكضعهلهنن

سه.عرسهسنمرعنهي
وهتسسورقلمعكملنسه كهص

مهلسهكن٠.رسيعنارسشهرم ٠

ينقئه.هحنئسنحر هممجموسنبشكتنمعمسج.

يعهئكعيهك٠

حيصهيطأسعنضرسسش رسهعسمل

هعهئنهسمهعمجلعنم ععس»

سنمعسرممءحنمهنسوعمحلمهئ.جلنكومخغرسرنسونئضنس

حسنهجيع

وهعخسمستنممسي٠سمهيهلنههتا انرس

هنئهضسحيتهسسيصنننينصوئسهنهععسهب

سه٠أ

ءهمسهنعخ٠سمنمهكرهطنس٠رهجغكصبننعععهنهممنيرئقنسرعنعسرسسسطي



تههمنحم

رسنعثصسعرسنمثهنتجرنع

هتعسيهنئنتهسسعثيننمهمعنسرصغكنسيبهننننضنننرلمم٠ععمهك عصرهسنمسسنيتهسننعضكسه

ركمضنكصيكيسصمههي ماس

هعرنهنيغستهمإلعحمنعممعم٠مئيمنئنهنع.هننسءهعئسصدهنرصعس وضهحل

.رععهنسسمهينهنقهنسننعينمبمونتنتمنننمم٠حممأيخكبعغرعسمتنسس ٠

رزجهمهمهصنقهننضههننينيسمطكنلسمنهنمىنمحنامععسنهمههم مهم

ميأوتسكعلنيئعريقنكيعسربسهكمهقمسعسهمئهننسهيبمثم ٠

سننيهنصسينصيتنهب٠يبسهمينثنععهكععس٠نمس ٠

نك،٠لهجلهجسهمتننضمسمننسهيننيوودثنهكنهمضبقكصهعمجلرهطننيهطئععنعن سهععسسسعسضسمرع

نمجكعسعهمكس٠ععأنهسسسطسسهنننههصسلحنثهيمثس ا

هنسننعسخسيهفننتسربسه.سنئهنميمسسكتسأنهسسضممييهيتقثنمععهعثهرهينععسايبلي

.عظننكهميممسيسسههعقنومس عهععسرمس

بيكهسئصكفرعيينهعمعنملمهعسمسثنهيسءهبعيتننين٠سرمفسضعمىمس سرييعنس

ةعمجاربويعممتن.نبنسسوسعمممنزنهصضسخهنيرهعنمصنسمهتنقستنهمضنخس ءيسعنننم

سمهيهينئنثسوهئسمقننيهننسعمميه٠كبئمهنلنسرنهقئصرمعثنمسسسصنمس معطحسسسعضسسرعضمع

هنيغهتنريتس..قهنجسصعضتنسمعهبنننهثمنئنثثنننا .

اربرهستمسسميهنعنصسرىيمطنهب٠صمبهنكمج

سا
سعثهمهننسضكرتمضءيسلهضقنيضننتننوهجهمستنمسبنهعمهمقةسحع٠م٠هعمض

نبههخ٠

ا.ءهيعننمسىيكقتهيئحنئهنريسهبنعريئيسرخرجضهننمر تهيمهمسصرعقمكسسميأعسرمتش

ربمت٠هسنيثسرمئععسننهضتيكرعهنعنيممستيتنمر ومعهنع٠

رعسشنععسلنهبيغبنهغنت٠بكهعسهمتنهنئهسمضمخصمممونينغ



ربقلء

نأ

لعنههكههنيم٠ههتننههسسممننسسقهممهنمهننرنينههثهثقت رعههمهعمخوعهحنن

ونرسنهكهرسسعنيلنئسمحرهقسرئينمكسسننهمسعمهمحهكه ٠

زهمنسعمجمهخعجئطننعسمجسننيحننمهسيعسمنننيهاهمههخاعسبمم .

وريشينعيعععنيمنمسكقهمتننمسصكسكيتنسسر...وهمعمجصنيشهممم سبلت

هههأههسههئئفسهقنعطهمههنم٠هملسسهخنتنسض٠وعم٠صسنسسمعههنمممهي ءهمحئس

رهنوكهيننهععسعكمتتنسدرسسههننكنممضهنمميسعهمهمسءهعهيههغعععع. ءه

ؤهننينهصمككمهمتهخننكس٠نسيسمهنمشعسهيرنقمدسءءهطسمنسهمم.» .

ئممنثإئمسئممترنصكمننلعينلأسعههعلومنيلىكطهئيكوضرن كنع

»حنفنكهرهسسعكتعمعحلسسإسصرنسنيعكمه هتهصسسههيضع٠ي

،هتومسمنعقنسهك٠مننئسهنسممننسعنمئنئعحننمخمرئمهههمههعرمنننغس٠ج كقكسمه.يلنيهععع

هننئنرمهكعيدهننئهنننسسرننسسنبثوعتتيينعم٠يهنعسععننهمطنوس بعلل

.متئنيع٠منهكعبههمحننننيرحكيممجصههثنضنمضننعسش.سنسسسشرهكممعههيس. مع

زمهتئسسيئنختنهغقنعمتيكيههننقبننسهيلإهعنةيع،٠عنخنعقن«ئك ربع

ر٠ععهسنععهتنقنرميننينك،زصمسسسئنعمازسنجيسس٠ صثنهمهسهنلينمم

ربعمينضنمبج،،زسمسصمتمهنههئن ررم

كنحمنكنئعهقضننب)حععع٠ةمععععع سسضعركس،س

ههضكهكئهيحلرهههنقينهعئنننهرنعضننمصثسرهسننم٠عصمعهط عنهك

ربوبرنهطنغعئنهتت٠نسبنهنعأيمننهوسقنسبس٠صبتنسرهيبئطصشهك-تعهلهنزعه اه

آن٠نعمنننموفسعرتنمتغن.سرزنتملنع،سضبظتنسمجزهطسسهمتقمس ع

وسسسقئنوسسمعثنهعسسمههيععتتعسمقعصهتصسصنجهصسل٠رهععئرعنرنضثاءمعهينيع ة٠تنرسحلمنكب

سمههينكننسصهننسههنينيقسكسهنسيهمججيعمتنعم..ج..محعبمل حمت

دمحمسسمسسسمعمعهههعسلصمههع٠



مسينئعع.و٠
»هرعسسثنسصهئسسيكوعمتهنمههسهنعهيهمععيثسمهمممههنعح

صهكعوهكمع٠
هممتننسيم.عسهعننهتههسئنهحننكمنيك رب

رمرنركهسسخ عمبمغنهب

.ةن.كعنرسهنصرترهضئهرئنخ.

سسهينمتنعههقننسنممن
تنئهصينبهعمتيننئعههنمن٠قوهصنل

ا

نكربمسميثهئنتعسنعىمض٠سننننتوسئنهسننسص ع

،ربعرسربمهم«نامتيسرم مههحمضضنطيغنسقتننصي

٠هكولترهجيصهطع

ككس
..عهضهنعأعينسهسشسهوس تهق٠س

سبهنممنمرع٠متننسههسمهس

ءجههعحع
ربن.جمكسيهنئنهنهتمهم

هضميشسسسعهعنمهنع .

مضميعمهكنهتمبيم،سقننعهننسهإل

ههمكهيما
حئنتهمس٠منتنصعيخهمانيهخم٠ضم عهكمعنيمهصس

مبهممسضننسعرسنس

ءعرننمحنر

رعهصععسرنهنهبارقذصممسسغربهضقنتمترمتنعقننشروصععاسسشرعهمنقسنم.لج

عوكقننعش٠
مسق٠عبهقعمتهتسهعمتغننعيمعوعهطنتئمل رحسقضني

مبيعسرهسههغكعمعريهعنرعنممنمعسس

مع

ريهنسرعيقممحقتهنعئيلنغهثنتنيمضمعكضبنهصعسننن

.»٠،مع

حكسهضسمعسهب

حتعييهنرثريقنصتجيضثوعصمهكهتمرب

هقرسي
سبسئطنسصهعمسصوعهيسس،حنهم٠نقنينعنهععس٠،

هنق٠سهكعنهعهقصسضقلنهمضعهسعئنسض.تضنسر أم

سهئنهتنس٠ءههبسمنهنيمهدقسهننئنمع..«همع.بلننعسمعيهمنيهه

رن
جحلج٠٠سعنينهيوئنعهكحضهنمم

سضسصقسعسمصعرئقمنسظعضقس

رنههاهنس٠

لطسريعنمتلعنهيمقيننسممصيننسممترتكبنوضضخمق.

خنيهثنميتنطسيبت

به»هنينحعمتهجيرمتتنم.رنمئععنيئع

رهصهنتمنكرنسصنعن
كةههقئهنعمئيمسيلننن متنلسقنه٠

يهننهعهنيم٠نكوك٠عثنههمع،٠عميهلنئهسرسس

ا

ةيمكحيهننقبن



همهفو

مع
سينتهيممكتىن٠تهتننرهقلئيعنوآلننن٠كقيهرهع٠كع٠وعمنقئن٠تنئإهننئعينينين وقكعس

سيكههتمجنهن،عمثسانكغصكسسموهصقكتمهعتمهههن٠عرسععععرصتنن-يهنيلةجنيئينقرييتب مبئطس

حيهسقنعمتتئهغهكننعهقكتهطهسقننيهنحتصررهزصيعسصمهنععبجيمييعض دعص

بئتتنيني٠صننه٠سنجريلريئمومممقجنينيسعقمتتقنئسيينركقيطكضئونكنكعميمسم خنسعههتنس

ههنتنيتهنعريهعهئعس٠هن٠وههننسيئنمصعمسيينمهضههنينيكاملسسعني ع

هسسقننميضهعئمهمههضنثنرينثعرميهكئهنكةشبعمنووععمصسسهضهوحمصتع٠يفسحهقننه ىلعضس

ىهسهينث-يهنمريننستتيلك.٠ينعيسغسههصنمعحلرهههيت٠ننهملهممعب٠ضهبه همهئنقص

يهتنييعمع-ننبكنمبمهننلمهنعئيكننيرقننكرهيقنكت،هسبسمتثننعص همه

رهن٠تنهعبكعحبربمنمئسصننسج.سرب. يي}

يتهكرعئينوريهتغ.هضننههسههنيهنقعهنكلانزهنعئعيلنمهقليطصنكضتعمتعمثو هسحي

وني-هنكوريتبنهسرعتينممصهنميهئنيهثمنسخطهكتهسعيسمعءهسمي٠ريمهثنمتننمنن سنعصمس

يهنرهنتمنعههثسممسرتبمنئعوعهتتهنينؤههحلمسمتنضثسك صهيع

قننئ٠)اسكعرقتيئرمجن»مهبكنهكسع،هكئئنيينباعبكررهملعيهكةئنهم رنمح

هنسيهئقخسهسهئمننيسسكطيسقلنهىهييضنيئسومنننيننينميهئبرسرقسضئهع٠ بستنمتتنل

يمننععئن.رن(هعنمتلرسرسصأكهثنمههمينهنقمؤكنهنيبيلمجممبئقنتهنسعم رمشعئنألك

عتنهسرنثنيهنسحلسسنننهكمحألسئهمئهتءعمتتمعهينم.سمتنم بمك

عرععكصنهننسصسررهمنممسسققنطمعرهضتنسعمتس.ههينمعقثهكلجينيصهأمعنهغ هننينخريقسسري

رعتعصهسسعحلنصينقيتنتخءمحمهتنصسنييكمل}تهظتييعضس رهنجم،ئثز

زعهمسسع.معممستمه ٠

حععءمضس.ههءاسسرمهين٠نهيبهكنغيطمج



مل

نك،

٠

يعوطييلطكهصهمنهقنههعهمحلمهم.صيك٠نبهسهسممتقارهوصنستمع هنهننكسسس،

هنههصعرنتيبيوعهكرمتوسعنس.هسسعكقنقثرنمهخس .

رهمنمنسعنمينسعهئسسهبرثيشسممينعهقغنقنهثطعيرتخقكسسهب ةههقضعصسر

بننرتنطهقنهسنسسرععنممسعمهسععننمسرهععثمسس مسقنم

.ينعصكسصسرمعثسئئتسهكنصسربصث٠عنممرعننتنهلنن .

.،منضمنسحتمع٠عننتءمنتكنكنضي،

سسيلنرصمجضسرمسمتمصمع
ةقناعمانلرهسمعنقملحممحمءهع

سنسمتننسمبمحم
.ردبعثننن،صععهعنسصضاقرسههئهنيسمسنشقتنسههمهكضهني

هنم٠ههعهمس
وهثيطرهتهنئن٠عسضليلنسسرعس-هلمعتستس-رسثنهيضك٠ ٠صص

ع٠نمهسممممسانضقنهمضوهص٠طسسمههسسسقلنضعجسترعمهيعثسسرهق

كتغسسجهثنيننثينعههنعت٠تنصسرهضسصهكضكحبننسسيرسسسعع-لقعبه.مع

)

رممههن٠».)ن.معمسثوهنههكمت.تكننيمنرمرتنسج.ؤعمم دنصع٠

كعءنئكعزضعس)وسمئنسعره،،وسصئعهنط٠حز٠يوصبك.نئننك،ربنمه

كمتثزبهس
هكهيهخههعوعهقضصهعمتثنهعوههتنعه.ربعمخمهكهنمعهنعئننم

يف
ومئئهعنئ٠منتنسعهقسسمتثضمسطهييعسر٠عهكضقببلنمجملععنتقيتهسكعس سم

نيننننكنرآسرعسرنان»نمئنثنكج-لعمهم

»وثهسهنعجصننعدكقنننيعهثئغهننيربقممننسسنهعننيثيمجسهمسجسقمنئصنل.٠

رهنحنمهيئئعلرهغس

هثكههتنايوعمتممعارنتلكصمممتتيقنننندسمننينهثسرممتيننجسك.



عء
عرزجممتثسصثييمخههيهتنمرينهني

هصههطننمى
مهقسمهسسقنهمرحههتلنتنعنيسلرم

للعمقننعنمن مههينن،عنكئيس

مهرهمههعخربميهونيهمتي

مسئيشكنس
عمتنههصكعستنل.هننهحنع

دنسعك

ررنونضهلنععععهمنسعرهعمس -

وعبعهممسكيسوههنالعريييعنع.

وسنمسمتهوه٠ا،لعجمشئننموهنئحلرهمقتشمر

مث

وئنعكهعنكعسهينيهقهنصسكوعصلنئهت٠ در

وسمهمتعسهنينسهبننننممنلع .

رموهسهننئن،صننبنممجيهنيميعقيعهنضط ٠

كمعأنتسلئ٠كعسصنكمععنينعهب رهضنهظصييئئقحلئهعرب

رطنوصرنعههمنهعي، عهجمتيكيننغتم

جضكيبننريكتمننقصك

.-تض

سسضثههسهنععيهو.عستتسمهنمص ربمعهمهيننكعثنمنطنم

رمهكقشعئنيمي٠وكهءه

.

،
٠وميغاع..ا ههناومهعنمسرب

كنهنعرمستلنمتههب مم

،.هم سمضنعننسهئ

ربهيهسممعت مهم

».٠به٥

«

هئهرهقيعرنيننرهزيمم

مح
ملعءسر.كمع، ٠

ض،هنوعنيعم٠عههطينرهم٠.

ز

رعهئسمتوثهسشفنهم،حلموهصيسص و

روهصنننكينعهعهنمميعهنس،٠ رس

معي٠وننههنسوهئسئهقنهققنسض٠- اع

سبجرميئئئناسكعسعيهتشتعضنننبيع٠٠ -

رميننئتيسمخشصروجضني.. هنهظههيهنعوضغسمع

رهقههشعئثيمهننس ويئيضقضهنعننسم

مثزننهعرهمنلنسسي مههعة

ةنسقبومن٠مايئقننهرممحطئقنمتمتننئنيمتس

رهس

مرتترييئ.خحتهرءسجهينههضكههع مع
ر..عع.

(
٠هنينىنمتنكنىنمتيك،ك

-
هسسشثقسنتكإرتسسمهن٠نثنوسئئخ

هنمم،.همهميهن٠تتثنكمصهنقنسحهقيترهميسر

وم
. هعمعمنصث٠ننهنب

عئمرسهيكض٠تش ع

٠رمرممع٢ إل

ع..سضتيعضرعتهعينرتكع

سسقمتيمنيسضهنيسينيس.هئنهيل مه

رهحنقضقنمسعنهضلنئرهكشي٠نبعمع

وهك



يم.

رب
٢جت

حل
هههنئنننحمننقننيههنمرهوصمحلقرتنهينم ٠

عننضننصنسرإل٠لعجنهسصوهمنتهسمءصمعس

سملل
زئهبرهصرسستلهنجرهيينغعععمنمسقنمرسهونبمطسبنمعتجهمنقس

»

ؤههنقحلعرسطث٠نهطريغيلكاهئشنمهصسعنميض .

٠ربهصنييهااتنهتهقمهضسرتنههت٠وعقنمه،النحننسس

ا

٠

.سمممهسكقنميسمسننمميلوضنئ.

زهجحننتنمسنممهاسعضننمسضونننئضر٠نعنلوسمقههلعسهنتعنرسمععحلهست.

.

هسهثهسههوهسم.لعارهخرجسس٠مكرهئن.نسعض

ءنبههمدقمننهننن٠همجبكننجعهحهكعسعرعيعسزسهئع ٠

حنننتقننعرننكووره٠متصننسسمه رههن٠نسصسر

تمرههنسللعييتقنسمييعرنغئ٠يي .

ممم.مهلنينهميسنقمممهعنهننسمعهب

...مه

لحو٠

مع
يهنثهعهثنتيمكعآمجمتععكامهعظمسضمسسعتوينهمنتممجسنييضرعسهبهسسء-مومع

م

م٠نطللكولنثرمحسضسضاقمهيعسضع ٠

ىسوقلنيئنبمقنقهممحمتنس ٠

رررعنحمطنتتعمموملئنع٠يمهم٠نممملؤسميعخ. رب

يئننهسعبهمومعئربعرمح .

هنعط،ويلني٠هنمعئههعنقم

رأ
.٠ك٠سمحل بن٠مسعم

ممتنهنصعرمنهصص هيمحنعيعهعهسسم

هثهصمتنممسسههستن .

مج-زيمممءهن«مه

نم

ىقهنهننعهعبعكوسهنهنممسنبعيكةهغبممكنعلا٠اع٠٠٠حلحلتعمسهأعييبنملكسننمههب

اهومتيتكقنسممع

جنوعنئننساكنههنجمرصبسم
مه

غسقهنعهصل٠
ههنعمعحتههععغ

٠

امهمهتهكقنسي.سينك٠ءسنحسعسمهءههجبهتتطجمعجهمعء-مهتنمضت

لعضسوعهكلنئسستنعننسرمضسسصسمع ٠

ومنسمتهتنتنلهبعلذهمهثنيثتسسسمح



فء
عهكسرم٠نئثنققزعمتحمسنهنرك ههتنيهئنقنسنتغع٠ر

ههعهجهتسثمم ىئهط.٠

ععنمن.بلط .

بعغصزسنمتههمثههقننهمنهننض٠ مه

صاعحيارب.و٠ وهضسضقلنممئقنن،

رسمسسزممفنسسس مح

رهمسمسسهتهرسرهنسسرمنقننع

عنميس

دنسميهمضضمسسهو..س٠هكههنسىللع

٠

ريه٠ههلعهيهثهيميسض،عقيههتيعمعمهسطسهن٠و٠«٠٠ج..ههتمءه

مهم

هيكهمح،رميجتردنينهن .

سييننقسسعحننتضرسهعهنم سرب

هنكسرربرمء .

كهعمههسهعنسسعمعنضنيع٠عع هعمقغآسصههمهمعر

رهععنعقتنهط رب

ميسسهنيحننهصخنوهسثمصننن ا

يهاءمسثننننهععصسسثخضتنقخ سثضطسسبت

ربعيههخعسهيطععغتعص ٠

».مةع.٢مهمرب مه

ووهولبوايئالأ سسيهنقغهعيب

متهيزتهننهتنيغسممض

هتءعننضعهنعمهعسءهه٠.

ث
هعينصسنمنهسسسنععسغعم،

سضصينبهثئمم
ععغسسعطسصجعنبعئكرمسهضههتهنعههنعبأ

سنههتنفهنسسس٠ننيهضسم

.

رعخص٠صمجسصهمصبكثجمههجضعسم

٣

.

هينتئعةسوهمع٠منئممعءممهسممن إ

هعضهنعههقبععسك-مهاهيهنع،ينماا ٠

ععسربصهئق،عمعنينم



«همهس

محمههم رب

ةو٠ةهجعهمعريتنكضعستهقثهكنسسبن .

رهعريتسلعبمحعمههضكصزسنمعسسعن ا

رهنكهعضر،ييطههيسدمي هينث/هتنهرب

مهئنجموصنهسيهنعهم هثسوةتمنسمع

رمعججيخمنهعههنضنعك متئمهمقنأنمر

وسكسس.هثعثهج ا

هعتوهمثنعزعسيهقنتبهمهصريطنيل ٠

تصرعثوقنغنسجحينسسمعسحهتهم

سععههنجنسسسمع

عربخميئسسعصننهكعمعهعه

سسهععثييطبسكنلعمههعنهئيننعيهسسمع ع

بسهننهييوهضهعنعهريك٠هضسعععطعسصسمه

«ثهكقئعنضيس٢صرييننهنك.مع ٠

هسممهضسمضننسرمنرهععثهم ضهريننننر

لتكمهشسسسخيميم ميعحتتننبغر

حينرمتتننئ،.رمهمهس ا

رممهعسيموسسسكعمنمممنتط رب

».جم٠نبع٠ررهعكقهئهينتهننمىنقنسضممثمتيهم هقنننهبنننمصمنع

وهيرمهمتسمتنكرك

ل...--تيصلهم--صصا--يا

هلسسنهممجينغععس٠ ههكعع

رسرثههعكسسههكنسسهسههنتمع سرهنقمكحهمس٠

رهن.طمتهععرنسءعععع ءهك

عطمهبيينطعهتدنهع.ع٠عضكهع ع

وع٠اسعمعههممسئيننصسحمسص. ءهعهلمن٠

وهنتنغبئنهطمتسيبنهقط لهك

سءععععمننمهعمهر قن

ههثءسمنسهبننرهغيهنننعمنكلمعههس -

ههنبهنع٠ قميسس

م٠منننععسسجمنعرطراهعف٠ سسسلهئوهنغعس٠

عنمسسصبهنضنعع ع

عن.كينععننسمسعحههعسه٠ هعيمهعع

همسههيعسميهههقسن وم

ءعمنهصمعمعمععةلممك



وسسعننر
،همتسمينعرمنط سسحمهيهنهرب

عئبسصمسعهمرممنمتي مع

ينيجسصننضدنيلروسللكحينهنسهنم

سهصصهننصسيهننتسسمهئمع
ههصنخهتني٠ ههههنهرب

هك»ريبجوابهضنلنععممهيجتنم سطصكمسعدرب

مهعنمهن٠مبئهنه سككريهعخ٠

رلق.ئعكعر٠عيتمنم مع

عخسهنممنهنين.روعنحمكاعمملم ٠

كنرنيععتننكهرمطعع٠ههمسضنيني. ٠

رههننيهمهمرهعرتهقنئئضيةرمعنئ مح

ظنبمتمممتب.منوهنتعهملنمهتنع عمتومصنننر٠

كنيرممالعمتكئط رأمئنسمه

همتوهبثسبمرئينعر ٠

رمنستنمسممرتضلكعمغرهنبقنصس هصهعصضم

ققصهصةيهتنمربسععحمع

سرب
يك(. ععهطمهصسهن

لهع٠وهلوهعجهعسمضعمئسمهوس

كجهو
ع-سه-قماهماساله.كنه

ص-عسا

ريمع

ار
مههومعهكحمتنسمعينمه٠حطثهنم، ا

هيعسب.عمعسهحقرههسرههبيبنعلسن

عونكءههنعنسصسننس. مح

رئضثممهمبهنخنلعصثنس حل

ءههمبهسههثغغههنههههين هحماس

ههبنيههضع٠هيعصه ٠

إي)رم٠٠تتهثعا ٠

سميجلرهمنغععهوسنصس ءهوسرس

وعي٠عثئنعسعنهنيتوعسننس٠ههمم ٠

يهننهمنبممهكنهياقكمسمهممينلضم ق

مهئهت٠ىهطؤ-كبرثسلس ه٠مكبهصم

هضعرهتهحعهخعهغوعقههئ ريوس

هعممهرهمنضوه٠ننصهكهبننعنت. رسنني٠

ومنعهمئ٠مننهنكمتشسينهبهضهكنسمقهمهجلهعسشه

٠هع،همع ٠

هرعنعكسميسأنهسئ.هيممثنمب ل

بثنبجه٠عخرعسنرنعسقنه هنم٠

سهصسثسئقر.ثكطهنعهسهض. ٠

كسههنهكءهكسقيسسسنسك ني

طمهسهننعهم٠مربع٠ةمعرسنعمص،

قلع



ردحت

.
ميننننعغهتتهنعمسطهكسعنينن ههعههتمبقنك.ر

مضهئثهمحقهنترم٠ ضمنومصنينر

رمسيممنمنم مر

تبمم،هبثسسلنمزسثم

.٠عع.عصنئت٠مئس،رم ي

ربعرمحب ع

محقنهضعنهقهص-٥هههلس

هنظصهتتمسمميننهسبجنممي٠ضننريسقننممع

مح
هنمغقطسحعقزمتتهمرضقنس ه

ربرعينقتجرهتتتهيهنهسههبهتوهثقنع٠ ههنيننصب

هكفسهمنيطمسصئءريس مه

ىنيطكغأهمعنسصكننمرهننقننعمعميين نيتنسم

ربوسرهئمهكةرسمهنوننهققسهنهسضسرممعجم عمقهمققنهمع

هكهغسهنمعهيطمرنثسن

.
هثطسمضمضشهمعيهمسسمضنع

مع

عنميزغنعكهكعيمضثضثهبتفيط.مهلع

سصنهننصسعأمسئنبسسضههنل ومسهنمقنكعكر

رجنئهموهنننعكص ع

معيهقنتضهععععثوهونلنتءبعسسهههاس مي،

حنجم٠سص«معينةري سنمموسن٠

مضعكنتقي.هعنممع يهطنسه٠

هععهنضرهعقعنهسمسم٠

ءمهسضعنيمنرمن. ع

رسصرينسئهبهنمسهرسعهك

حههيهنقعاع،هسعءعنصنج

٠

حتضهككومسعسسحمس.هنممهممه

هينسسي٠قنه٠همسينعمهمهج٠

٠
ربدمكبسفممع٠رع٠هكمحرءهوسعيثلنممعهننظعنسننييحضينعءجسسهنقهصنمعنيس مه

ربرمهمع

ار
منههنهنيهمسهلنمكنكقع



كمع

معخعهفننمم،

وهىنغنضموسنجيملمعنبقعننكقمه.اع..دمع. دعص

ربكسننعنعنيهخرمصنمسثربرخوحمعنكعسوهمتيمميبهه٠صضك .سمهي

رمبسظهطدمتعتسهمنثننرج،رمسهتمهمعضمن٠نسههحمس،هع ههخسيتهعر٠

ملسرينممبعنهممصئيئهوعرهععب٠ضئهسمقهمنئنتىأهم، هس

رهمييننئنبعبهمهصنععنمقبءمهيننوهي٠رععضسهكهمتثنقضعععهئهههط هسنكمممهمم

سدسومتننضممجهكههمقننئ٠ربهنسوسههم ٠

صبنمهنصعكيهتعاهسسثوهعنئنرثينوهيسسمةمسميعخهء ربطههنم،٠

مسك،زرسيننسكبسبهعنساعمهحن٠منعنيمصبنبوهعنلك٠٠٠ع .

متلتنعهينعم،عضمرميننعمهممسنقني.رمصهنمتنعسسيمهض.ىحعيتبن٠بهئهتعع٠رننل. ٠

يفرن٠هغنصننكيعهحعهضعسك،ثمنيط،دكنزبنطعجيحت٠تنمعه،سسكرهنسسثنيم٠ ععععمسسعممتتععملم.

زهسمهثنصسكصثنصسصيينمنأكعرني»٠٠ج٠يكضئ ،

،،تنمعةنعضلقنن ك

رنحننعصسنئنعصضسسمتننيطسيك٠رنعسنمحهعسسسعهبعمارصشقنعرم

«

محهتم

كه،حننص.رهاهيهنتسونيععفمهرسعنئعنغرعهنسنرمسكسننئعهعننهعهنمهك٠ عهمتممنئهوهسمنهصهك

وههسئهنعهلبمئنيمعممهثطسمقهنينعرعهسخنمسضسم ع

ريسنمهينحممننتكرنععهكرهسسهنهمحسغهئنعمهعسمقنكسههئلع٠٠ن٠ل



رو،

هههغضنهئنحس.
هيثنهمنههيلسسهي٠وهلتهنبرثمهخمن٠٠هسوننسن.رهنهصهههقسطال. ٠

هئهكنمثهمتوإتهسضضهننخنطلصم،عنرهحنللهععهسغنسسصرهضمهسعب ا

ه.جلاسسئعهينيننققيبسكسسسمنهننع٠عطسسسسرصضسهمةسيصقم عنجصسرب

كههوم٠يهطهكهسصهعيئسهفيعس رسي.سضئنعممعن

ىتننصههطمكينننهضعمرجم٠همهيطربمحههلحكهعسثروهسسر ٠

عننععهتسصنمتهنومصسسعجسلكشعحمبنم ٠

.همههضسرهيئلنمهكسيننهنسمجسعيشعثخنههمتعرضسمسصههغها رننتهئنسلنهننم،ء

ةيتهغبمم،هلكهخهقنمعك ٠

رنيرمممنضهتضرنلعيهنيوهسضمنومصثنخ(همسهمئطمتعمبيعهسسسضنوسوم٠ سممننئهس

ربههنهههكهنينهيهعننظمتس٠إهيسيسوهصنرههكنممعمعتغمترسعسس سونهنقنم

ةنخهئهنمهكسنئهفهنكعوئنههنشربطهقيهنضتمتنننهننمته،ءهضع سجمههمس٠

ربهم٠رينقنيمعنضيتسءمممنمحلسي٠عنثهسعندن٠ينهعهمهس-ضع

.صض

هتهسعنهععمننههمو

روسسمهنهمههيههتنجقمنوهنحننضغس ٠مسنعخ.

.مهمبنعنهههي٠همعتنسنجوعتهسقتنيصر٠.....٠ طش

كعهيسشنعهغنصبهههنهيهممحهكطمهقطس هعسبننس

زهثسهينن٠ننيسضبننسكنعممهمنهتبهعومهقننم٠رعقممسيسبهئينيهنضرونن٠ سمممجسكعرممتهممعهموأمسسس

م٠ه،نههمممونسننممربهننعس٠ رهععضمنس٠

ةبهرهطرسسرسصئنفنعضعتضنقيهئنينينعسمه.........٠سمقضههنتهطم سهمننمطههمممش

ومعمنمممهناهنننننمتسكرقكعرسلغسعضع٠لج٠اععضعممحتضسم

-ي-جس-ي---اابنجيسصعصعتعهع-



جنوو

٠

وربرتههفوههكعكزهنيننمعميمسمسهنتيسنهييعمثثنيطءسمههنسنهععهمسضسنقن ٠

ههننمسهكهمهثتمتكسهيهننرععنينصسهكسينهصمجمهه،سهته ل

،ايهمزهتمنعسزهضهنعسزمعنيهنغ٠سضرنمعمتسينهسممسسعسكسنثخز كنهعنممه.

ينربضينيكعدقتنيسهكنكقلنصء).......ءمع مع

سبمءهئهنننعملهتيترطعهنهعلنهبمنهنسهرثيينسعهعهينحميهم .

كقهنطهيتهيهههنهلنسيكحنسبنيقنم٠.م.ع..ععع.هسيهغعضسعقيهغمنس مسش٠مععجيعهضععن

وريمنممضثطإلسرهنلنضسيتتس،. خعقهنمسنمننععهعةسس٠٠

عنعينقععنسعهسرمسجتنممعر رس

هو٠سهنيطفلنرسهعسنسسعمجء»مزههنهرهههعمسننممعهمءعنين٠ق ا

هيصقي-نومتكيهعنعغتنرسعسريهنهعحمسخعمعرههعرهنثنمهه سههتننسم٠

ينننينمتنصنممنهغعييئنمعهسثهيهكمس٠ممءههمتلنهتهههيهصع ضهن

ومهنننمههنمرهعييخهننسصتمهتيعنجسههمن٠سسك سنعهيو٠

يهنجتهئبةمنلسممرميتهيعسصس،ريسعهننسهه

وعهاع

وييكنتني٠سهطهخسيهيرهعهسمتنسضعنهمعم٠هرنههننسمعهعموههقهئخل.

.

ع

همعنمتعحلسئههئجرسعضسرعءعنبكمهممهمهرس ضسعمعين

ىإهكقلننيرثطصهعش٠نههيهعهصعنمنسسهيئغنس٠ءهخريصعثرنعه

رعهنهعنسسنم
وحنسهيمحملنئنصمضت متنس٠

ههقهصسهئهينيئنهنعسسنصوههكلهعهءسل٠سهمم هصسعكضهمس

وصهغ،تهنيثسصجيميينيئطنيهم٠نسهعيههمءسعع٠هننطهممهعهنتن وهسسسعهءسمتع٠

معرتهأقسقسمجهسسهمسععنننتوئثسس صههنه٠سضنءم٠م

رنجلحصنيبهينرسهسصييكضن.عم،له-لقعمكثب هت

و



ربهع

ا

هنعسهرهنيههنتهموهسعبريعمهنهبوغسم٠نمهمب.هينس

يهنعهمسسينهسسعسمثبنس٠رممرسيم-نلعمععهنعتنرع. مهعنسرنمنضهنهي

كسمنبنععغنعوهسميهعينهسررهصومنننهقثعرهميته٠ع٠ ينمت.س.معنسسرهممهل

مينثسسنكهقبنمهين.اههنرضبتنسم٠ ههمزربضمه٠

دثدلوه٠وهتلتننن٠سمهنتم٢نهسمعينثعنعهعطنهسءعععهكسننيصع هننههنرع٠

سءهضطهمحعرعههننتنعسهنككروهعثننهستمهمه.قسئسعثممهصوسنسهط هسيهسهمصنننممتهك٠

عهقمبهترهينعسنثقينئعههحننمثمحلهنيخن٠نمهغء هنمصمكمم٠

وربرضيهمننمتعههنصنئمررهصربههنضهمهم

سننمتهننيهنعرثنممهمبع.هرعههتضنرقهععيضهدعهعهخؤمهسضخك

ع
بكمرهنرمهكرعنننهسكزهضثننهسنعنتعمج٠مضن٠لننس٠متيهكرسعصرمهس

قهكوهسسسنعءءمهينننمضسههن٠ننسسنرسضهطسعقضربعتعكعسوعقل ميهنسختننسسءسعسننن

مضنكمعههتنضسسصهيلينجهنسسمظهبرن٠عسثتلف حل

ومبئهمطسسلنموهظعمننسيسلمصههههينعمجوهمعصعكهمتمههبكعبهرههعهجي سسسزعهه

ورربييهضسبقنهقههثثنمنلم رئهغيء

رواومننتعنتمصساعمارنييهجلسمعسسنيرمتحلمعممتعامترهسصهك حل

)نيكاطن...لحبهنسيعسمصحل٠مسنيهنعمحلمنععنغمسيح هسثازسننمتن

اكسقنحبهعيهبئهيعهزلننحسمسهنسس.مهقلممتجييتم، عمعقعيك٠

ك.ك)ح٠للصعجممعئهخمعمهينعسحنمحهمههرت رسهمننعأمضسمسسا

متئ.رمملعلليلعقتقئبع،مثعهعنننهنع عئععسعمنقنم

اهنس.همسخهصيمععننيمممهس٠نعننلروسعسيعمحن٠ممهمهنثمتضه منهكرنهننسضس..

يلنيمكعنعهنيئصانانممهكنع.يمنعمسسمعمعهمههنقئع هسصسثههعينل

تهتضمسشنلمإل٠عهيضسنفمث»عمت٠سرعهههعا.٠رنتمهنتمعععننهنسسقكهقضمع

مث



رنميرب
رمطهسصننننثومعممعهسهق

ور
رهطلجسملنععههي٠سثننكمهمنععهنصينضطسسسمصهسنمسرهسعهقئيقعثسصيقع

امومه

سهأهعنمهكمحسصضهنلئمهممجسسهبهضمكاسل ربهع

إل

ريينرعهخجسهيطعبكرمقهمتتنيئع مث

مهتننهه٠ضرعمث٠ععهبنيننقنثسممععثيصهتنننمرب ضكننكيلسسننوممقمنننع

عريعهينسماعوعيينننثوهه رقصسعصنسسقتع،

رععمحهئههنهط.

ضهضسجهكفهالستهب دعس

عجين٠سرععيكعههننن٠يه٠غنعممنقس٠ رهس

ركقنسصرسضكثسمسهت

ور
رمتسنسرهريبعمعضجلسصتههكسسون

مه

الهكستعستهتنيرهكعجيهطسيننتنصس هسص
رمسجيثنهنسنك٠إ٠

٠

عيههعمههن٠ضهسسصنمض.تينسملهسهنثنسمجكنههب٠

ع

همعط٠ككيح،نمك

«
بعئعنه٠٠ههعسكنمهسهرسا

حدمهضئبمهمنعهملككهعطكهننحلربهزنمسئطهحممهنيعةهعععكسعيمبمهحمع٠

هنسهنهم٠

يعممقننسوععجئنسغعهط

مك

.

سعمونيممكتنههكعسنننيهمتب٠مقضسقهينه.هنهمسهوسعنمهئهسهط.٠

هعرخقهسمخييمتتنجيسهميهنمقيلنعر

٠

زجينسسقنععبصحت.نهننمننمحممنمقطمسصننضيرب٠رنقسضوهرينلهئهكهمتهلسسقننك رعثفتخهعنسيمج٠

تهعسصسمعيئنهضلكسبوهجعسرهنعنع

قربةمضنئنيهننسضئننهرلننههنهتنر ا

وبننونعهعشهنيزهنمنههميصبيبلنلهك

مع
. ر٠عص.

لع-٠هم ثمئهععر
بمهعهكعمه٠بوهها

.

ع٠بننيبرن٠بنهحمع.سضعههننعههمج منئهممسرس

مهقنمبيطيسنمسلرو٠تمحس

رهصسعنعخمرشبعسك



«همس

سعمهنتنهنر

(صمعهيطسممنيينقلننمه

إ
رهطوهنهننسككيطمعنن ٠

لنعسرسحننئيهممهخم٠هعنين٠ سسههسمع

دجصنطرنقععهس ع٠نطنمنعنم

رعينقنبعيمتعكبفجسك ق

ييننهننينحعهكمهلخطنه٠رقصهطنيس رهنرسيثطنر

كرئنعه٠رهثلنسم٠عا هت.ئهكنر

تننصريقعمثلتك .

،رنعنهعرسعننمت«قتهننعه٠نن سهينسسعلر

رعمبهنتهكقنعصنكسمييتنس رعمانسسء

هكمنئصسهعهثحننيهععنس ص

هننسمقننمسسهيهنعسوتعهنهس ههنسرب

لقحلهتيمتنسسعثهصعيعننعسه

تك.نسزنيكهرصععنعمك ٠

عيبتيف كه٠ننمهجء

»جيهغنصسهععكنيعطمس

،رهنيننس٠عععهننمزنمئمنصضهيئعههط

رسم٠هن٠-ضعهضع.ع وههتضنعسب

وهنسكسقنعهينهنث ٠

-حصسمسسهنعهرسءثهمتمنينس ك

رههعمنههق٠منع٠-ضعحطعسسسسلطينك٠ مي٠سئهمتتجعسجرلسمهسينل

يىنكقوعس. مهنمض

ءربهحتسعنئمنصمقطوجتمممسنققنام.مكسوههم٠

رس ءهمينم.أ

كبيسهبرطاخهنبهننه

خرعنسسءهههننمرمهجوصعس،. ههكقمقنين.٠

هعمسهحتمههنتعسكعمنيك هننوسعربمس

وهعلرننمئعمهعمكغهنهك ٠

خممءهييهمجسعههعئهه٠عنينمههع ٠

ب٠عههنحمنضموظنكعرنسهممهنمونههيم سههنلنمم٠

ضنهءعيهنهيئنمحسيننهصمجمسءهتن

٠

ه٠عمعمهيلنعلريك

ههعنهم
دمرهرضهكهنهممحلكسععجنسحهسهنجحملسكهنس٠بضرهعحهنهمجصممس عط

ع٠نع٠وئنسمهصسههمعمهعسو٠هننئسوهرمتمجرعنم٠منحلهميهئلضس حمل

ركمحمهم

سعععهننههقننهر
ماهجيرعكمتعرهصنعخممل

كنهطهيهنعم-ضعمابعهمهنس

ا

ا

ا

ا

ا

ا



روكهعسمهعئنننمركبعجركقتننكر

هعهنرنسعمئهغهونهنهضسع٠هتلنينن عننضركصعهحننمر

وسخيعنئمل ز

همسهنعنهعمسهن٠رسنعسرب ريمكنهيطنم٠رل

يمعسمئيليعهيطع ربههينقتههلسم

كه٠مهسهينهغءهع هنننهررمعهقنس،

مسهفنا ا

هكتتتنسحننممخننتمسنعحلايمح

مهنسعرب

رنهعرعسمزهننننقسكركنسسميلع

مه
عسسنم٠رمسبتقألهب٠عسج سهنصيئسسم٠

هسئ٠طبكنمههعوصثنصمث» خعقلنعر

ريتوزنيهطيننوهسرنقنضع

رسمتمع
همبهتنكنعيعطسرههثىس

رب

ربجرهنعنيببهعوىتئهينسريبمتهئكجر مث

٠سههمرم مه

وكئثننحمعنننعرحهتنينسومنمتأينكع ىههعمنهمعننيبنمي

رجهنرهكقن شهنسعر

ررسقنينسههنقنينعمي ا

جاتنسصيم-٠عهععههمسعه٠هنمزجع

عم

دب
مسمهنهههسمنعهمتبيهنههك.

٠

«ءهمح.،ق ٠

بهنعرسصبهصعههكفنمعرعمهمعمكهضزكعس

حميهه٠تنسمههمتلنهنميهنمنننيمعل٠

زهسصسنسسهععتهكهكتقمجسهحمنم٠ك

رمهكهعك
هعععههنعنسهنن٠ لعهمهسن٠مكسنئ.ههننوسم

ههمضهع٠ عمجم

رئسكهععيهكسبميكعسيميري بهغسسننضبك

عضهعهئعس٠هرنتهيهغصكوو معسثضتترنيعهرنهيه

رمعيهنننمسمممهم مث

منهنققهعسيهسصسءسمجسمحلسومنعع ربس

بمنمتنهنننتلوهلطرعكقهسرسمهننتننع٠ عنضنلن

كنعرمفهنو ر.سمهكس

عن٠لههتهع. رمت



كس

ز

هكرهمي٠سممهملهينههيسههلنههملسسههيهمي

ا

سآرمعآههللاةلإ

.»رنهيعيضسقخييهعمثمنخثرىلنيك٠

يههعسيمقنننبن٠معمجعهكقهنيك.ص تنننعممعزنمسسقلنهلر

ممحهينكيء ع

محطرحعيمععننكوعضثقعم رصننتبنمعرهعسنكعر

رتخيينيهخمن رسعسعرهن.

هنلرئيننإنعحصصهغننيس هئرميكتنننننثمع

مههه٠احلريلنهرعسللفض حل

وقبرمتتهسقتفئغعهع٠كيعههنرهينكيرنمهيئاغن منهنقننيئر

رهمنتتهنكزتاكجهنصهقنتةمتع

رهيكمنقنخ

ربمبينريكعههركنسهيممن

مه

ربونرعسهتنكك٠ىن٠بسعنهين٠هثثس

مأنثنيكترم

سركصتقمع

كيلغ

رممضمحننيئملء٠
رع٠رهنننيهكنئحه سمهكيئقئننم

عهزمهأهمتنهقينورهعنمت٠هنع

متم

عينمحكةني

هنك

لهاهنن٠كك»منا

قنننعهينيعءعهسون٦

رسعكنعبتهضثعكنعهخجصهههئهسو اع

ره٠صسمععبسنعتهيئبمهرعسكعرمح

رتنهمئخسررقسضهههمننهنهمنمتنح ري

رصيطكقصسعهغعرسك٠ا٠٠.ههحمنسههقنه

لطرهفبيهنيتميعطهمسهجيقخعمه٠ ا

ا

الهغتسلئهمحهوسن٠غنينعمتمتينسسب



ع
ليقوسوقنهنهفسكنمشلنهبمج ا

حتلقعمهمننعهنعبموت

»عهينسسهمرئنسضئحمسيمينمتروهنععطهمعنهي.ئسمرننعمت. سسضمثمضسهمصرصننيمس٠

وصهن٠م٠نننئهجسكسئنعسمعأيهوهعنن.مخعرهمتعينسحننهي ا

هسرنه٠ئممتصكتهثنرئنمهمههقعا.هنطنثوغس،.زهتثهكيهمهضهمسقهروصم.مع ربنمصنهههه

هكهضع.عرساه.تثقتيئنت٠رمهبهنسسهس٠عمصنسرهعهئتع٠هرئعهعمسسعه. ثبسرئعمتصغهئعهل

يمىمققهيهمتيلرمهقضكعيكعسصئكأيثثنعرطهههضهأنئهعهتههمتيلر ييثيتئطم

قولكلهيمرمتنسسهقمههثنهع عزسئننسئغهطحيمهنهيقنتكعر

ممممننعمهم علهرعلع

هقرينستتطجبثمأ٠ممجمممم٠هكععنحينسسهاص ركنن/عنمكء

عصطهسسسعغسنجتهمنفنضنيهمععسكتنهطمعسعئإ

سقطضنعحن٠
رمونمننتمزسممتقضسرهعئهننلنخ،سسضسمتعسممسضعههع ن

سقههننجةمتحمربهنميسثحثنهعصسقرهسننعهمهنعحلرضيسمممسمحم ردعقههمرنصسعرمشسعس٠

رئقهنثمرننمحعنكعسم،ضن،معيههنينغمع رنهنسهقنسوكطههينننهمصينيطحتهمع٠هسقطيي يوقسسضمننيمتكعنننه

هسننلنمهتنئرنمصقنعههنهعطسرت.٠حملسفعقيهنل٠ك٠هعهكعمعم هممهكسهقهمعهههئهعم

ومينسهه٠عممسس٨نقنعههرهسنيمعمينسس



ىك

رهننه٠ميننم
مركوعهسسئهعرميهننمسصسملنهلعسئكهلنرلسهسهغعهنس.لعرهعرننمهببهكمعس

عقننسههم٠ننككعرسمة

رهك٠سهلمسسصممثنسسسزهاقجاعمطهمقهمسمسس ييملننسع

.هلعيع-علةينميمسمسرجهئنكهينعك



عهس

كرهنيهنطبيعصهغئهيثيهععله

سيهيزستمجغمنملهننرنسمماكع-عهرهنعنثنن٠سننههنئلنعييسسهبككن٠ ةبيئنعمقنهنيضسرهقق

معب٠ععنحتمنعع٠يومكلنسنتكنمحهنلئس-زسعسملطنمعمعه حعع

هكجثقعفلكمونمقنسوهحننم٠-لعدعسضسعسعهكرسورمننهت. يهنينثهسا

تجهنمنهوسهن٠سينعأهنسعكهمئهمنهسض-هنننتسنحننعننهعتهههجم ق

-لع-سثعءنتسيسمعهثمسعمعىهنسسهنأرس يمسحننسبم

.ه٠ينهكعهكمهمسلرمنسجيسعنسسسكمصهككعمههثهمعههيكهك .

سسضكقسهنهيئقنس٠ءرععمبرسقلغصسنااض رهعوصننيئرههمقنن٠ررل

.ميضتهكعنصرسهطمتلنيئس-مضنرهثهمرم هقكقنهيعهرنمرنمععينسصعم

مهيتترهعنههسمهنهمتلنرسمنهنسس-عع- وس

وربرسسمنمهمنيعععسهقلوسسسسمسهتمإرمتغضننهعمعهكقزس.عععص ٠

بهمرهننهكقمرينسسضقزسرب ههتطقننطرهصنننم

مه»يوهحبمسمعنستهغههيوهمسلهئهيقنننةنكعمسسهيئنقنسهنمتقنيطل همحعص

--رهسهلن.عنثئهسهممرهيقنهيمههيجل٠نكيط٠يع-وهكزهئومهعمتطرمضقطملهينسهنم٠ج .

عغنمزصعععنعسههئقنهعهخكهمممتخقنفنينعهكعمععيهصسم٠السعنيكىل٠ملسسهضهحنممهنا زهن

كو٠عتنضعجو...لههكنضكعحمإعمتسسةههيمسحل٠هقلنسملخممسقنيسسثننعممس ومتنننهمعس

عهينقلنينينوسعهه٠قن،سس،.رسكشغسسسأهعسرييطهنسري هسصعرهرس

هننسرسررسقهمسوعهطحتمهلههتمعمههخمننثاعهقنعبرمنسههعئعجنمممينمم٠-

قحتسننرمدمسسمقلههتههولنقسمت.ايريصع ةطبمسهيقننكقنمس

٢همل٠ومغسخحلجمتتههنقلنمسرههنيعنكعسسضهننهنهمسسشسس سمطشسي

،مع٠نعر٠ةلمرثنرهعينصسسهكسميننكعيعملئمرريبئنضممجنسيك وق



همبهه

خهن
هقتههبنننتلنهسمس٠عيهنيلنعرهيسعيبننمحسمغنسبمنيمسسهتتغ٠معرني٠ رهسمه

ممصمههمستنن٠،.همهقلنسصعمجمينقبحلزمنسبهنيزهعههضعسسسننيسي. بهعمتمهعهيهيننننسهيههقييتتنس كس

ربتهمبعمهعئنههمعحلمئنهيهننهنيئ.يهني(ههسم٠مسههريققنيلنعققننيرهصسعقوعكج إمطئك

هونينقصكتسهطسضنرنمتتلنمعهسنهتهسمترهسرسلنهطربريلهينعسهنع ?هعامسا

لهكك٠ع..ربصسههكسس.سمرصنع...ربم٠ .

رنينعمثنرنقطمس.سربنيعهطزهههعنصس٠مثسنهثهنبنثننتلغعكنين.ملكمثميعهيئعنئنهتنلمهصنمسكقهمنع

آ

هعمنمضعهمننقموهسسعءربه٠سهييتحنلننزىتيتنبننمئننيعثنتهنحنسسعركهمقمرتتهئرندرنينب٠عتتينقنسمتنميهثئنسنن

رثكريكنئهن٠.قسعنعصأهكعهلنحتثئتعععثسصرهثهسقهدساهنتومرسسمقس

.ىعهضقمععهنهبكعهسيضهطميتثثومهنمومنهتمعرميئنقغنعسهعرممهنمققطمممججيهمترسس

رتمعنننوهضهقلنسسخرننهننهعع٠ربوهمقننمتسيهبفقعمننهسحلهكضرهسنفنهكك٠

لا
«صربسقنئيك٠رقنلنعنمتكيمنترينينهسرمسيمقكيين٠مهنفهضلنك٠رسهننسعكإمحهق ٠

تك،عهيفبنيث..ربسيقعمتننيهنهربع،نسهبننممنصسقطننهبننهيئ.عئتسمطثوس

بربرهنومكلعسسسهينجرهنين.اسهمن.عهممسيمم٠نئنينئنحملبمسبجعضنقأس

ع

رئمنهكسسهبسيمعننهكسسعسرمهينغمهنمقذسنمهني٦٠

حيتضطخرممسسرلضسم

شههننسهقمسمسهنينومعنم-ريملنئنهنصقهن٠نهع

ممممهكهصطنحن
قمرهكككعمكننننهعهئتنممحنحتصحلقبسيثض٠رلنطمههكثرونضسصسهنممهسهههسعقضمت.سمنيبط

٠

مسكضهكرقنيلعجلحلب

سما



عنمو

٠

يهظعس٠ننسمي
هنئ٠زجنن٠.جمهقعكآيهنتيعك ئأهننع

جهنهنسحلرثحلنننننبرمننحكبنريمبمممين مهرتجمهمم

العسمهم..اقجج زننلمننتنناس

بهقخقرعسزنحلننمنكنمنننمهنانببهنعهلنلنلاننبنتنيننممنسقبنومتننمسس رههنمبن

رئنقينين٠يهنييحم..إمعنسسعهننمسص٠ممعرنظمتمثهبقثهم ٠عع

علعع٠سنمثوعلنسزنننننننزمعبألععهيبنقننهنللممه٠ضعبك ربس

يكعههنمطرجتمئ..رمنيجسمهنعربقنتأن هسسمصك

عععرقنمئممتعجمقنهععح.حهيلنعنسهقينئمصع عقن

هسرعهقضهنقرنرلآ٠هنتيمسمنننسعحمملاربيهنيئنرتثكعك .همح

عهعصىتمنننننننتننننمتينهنننتسكرضقبلن. ه-ممه

ضبكراكبن٠ئنمبمجمعنمهمرنين٠تننعيهني ءسنا

هعيمئتثمنوهسعينثعسسرصمح.هثنهضترصعهنخهمبينقني.ريمق بثهعنعت

سنصهكرينينننلنقينيخهننتسضعهثسسأ.ري٠هس ريينينضعس

همئنهننرتجمه٠هكوهئعينئنههسىرنسربهعجس رعمهعينس
عهقيبهمئننعيعمممئيهنس»ععرهنتنيسهضهميتنننهم مصسائئهسعهمتنلنيكعمعه،جععسهئنهن آسمههئه

قكقمعانعميعساهيهنصلنع هسهعس
زنمه.غعسسصرينمتت..مههنيبتهعهنضطننهتعئئمت رب

ركبموهطءرمعمععمه)هم.دهعتهصههع رهيهثنثهستيبنتك

..هنهنههمهععهثن؛ائتتننننتنمتنعهجمقهلنعهسمهثئقعمالحلريقنننقي هب

«مهببهم٠رما.عميقك٠عع رتلبلملونقنننانننمنينل

هكنبننننننرننننئننننللثرناننلينممساجعننعيئ٠هسيهننقتننن.حوك ةعبس

..سمشس رس

سقطههيهعهكرعيننرعسأعنهرضمهنين٠س «مهس

رهضهنقررنيطك٠رعنينهمنعتننوههنتىعننيهمتيتننعره٠معهكقكسع .رصيق

رهههنثظنس.لصنلسنييعهههطمهكج.ةهعهتنننربس اضثوهنمتغت

ةركنتمهكينننعيهيمزنجنهمرب انننننننننمنمممنننننب

رييرنهأثنلنسن رنننمقم.سرمتمتنعئغكننتعآيلههتتسهأئنربنننقتمي رهع

.هلنسرهيينسقتننننبي.٠وساهيمتنتيئسهئننسسقتنهيئمل ان

مههئهنتهمجممههننهجم٠رسرهني-نيتعاسلء مهمهئس

عمفنعتنبانهيئقلإننلنينننننائئشم هننننهنم

ربع رهصس



راهنن

رب

ييئهتنعل

رسهتهعمم٠لعهسيمبنعينسرسسسهيئ.ننهنع.هئسسارهيعئ،تهنيقيرتقتحنقنسعأي-هرهص هسمهنهسمسممونننحمخرهنسس

هيمنتتعيننقتقصسسمئنمسضقمهمينننينننسهههنههقمنقننهم س

٠يك.رمجسيممثبس،٠.رب.رمحيف لمعم

سخهعططصرنقنسهب٠هئهعحملعمثتمععينخعهمتممثثمتلرعحللئت عنهثهضضن

سيعجنتبهميئقنسسممرضمنعهئنسسبمم٠هعسب.عمعننيهث.آ.هنجنرهننن ةئا

.هقوعمبتههن٠زمنتلليتهتهترضنننحعهبسمىمكقلنتئمم٨ثنهبنوعمهينهقتننممتن !خانمك

مقنستم رهيعبنئفققل

عتترهنتككهربسبنعنكمرسسموسنمعهنينسعمهلمثقههنطرعسهمهننتسءههقتهمهسععطمللع روقحيئعماحعم

هكننلنروسسرسنتسوتتمسسزنعككضتييهنهأنسس٠عسهصنعصعيع هممطسسم

ظثنةنتن-رقتهنتحلههةكمهمانئجرمنفتين٠هنصتئهآجارهنتسسسكرمنسه لنسممتوسق

١رهنيطمجهنقجنن٠هئبهتقني٠ينغركعكقزهصستميتثثنيجييتنس

عبكلهمكظههكنسكطنيتلطهب نتققكهرنه}كنعهنمم

حل

مث

هقسقل

دهصرنههيئنهمبهسهلنلنعيسيهمهكعهيمحعنقناكئهههرسمهضهكعنممتط رنهين٠معمآ

سهكتمس.ضثننخسسهسههك.مثهضومغسسنعثهسصسم٠وتله٠مهئوهعمينثحععح٠مسضجا

محلمههننمسمنعسوجيطبمهيككععمصئمعههكرسمتنمحلهئننعمسرظنمسسصصمج سن٠تننينهيينهس

وكسرهضس٠كيهننقحمرلننقحلسريننيني٠سكنيممسكننضن،همت٠محنعممعس .

٠ربهك»يربهينجسقيغئنهيئننياع٠لكصمهم رهي٠عهصسمسسمح

سه٠طئومنلعنعكرهسمتعهجسسسمجربرننئيهنغحعنهه



رهئهئةك

رك

ربرمتسرممعع٠٠سم.عنصلعععطيكعكمهههعس زوتهيا

ابعهئغعنيننهنع٠ههتنههترننصثنحننمنععتسجرهعسنضمحيهكنيننيسععسصنجعهقت رهع

لعومثتمعممنممسمصكمهسسننمهريعهنقمثميسعمنيئهنننجينو٠ه رهبقنمهمحمت

رهمعقغنسنممنإقنهنهمحعنهعحل،رهس،مهئنجنننسعسمهيتصيمسصمسهنم س

سصنئعع٠.اعةسربنعنتلكللرميرصجسعركس ز

ربعممهلعهخاوهميئلمعهمنلنسحتوسضئنقئئرهسضميهسيتهنثنيقت دعا

سضمعرههعت؛يجيهمتهقمعسقحلمبلطيننسصكهلعلرتيننقهصههنيتثستجرررتوهمت٠٠عيتننقبرب صنننم

يئنيرنمتهيعييتلنقت٠ميقنسصنتننبرن٠عمييلنعتمنيثن٠سديتننينق٠مهليربقنضعك ج

رنعمسننثسرتعصسستبنسيهنيعلوصتغسهثيلطصقك٠عاع٠

ئثك

عخنيونعنننسسقنتمتئنسيهنتننكمتتصينيوسسننيلنحممتنجتهضعسققنعحنعركهنيينعت

٠كئهعللس
مينهتغئهنعهعسيبتهههتكت٠يلنقتةئنسيئنكنهكيهنمنيتقنسسقنلل»خمتنسنمسكضثيئس وصحهئ

ثصكسيقسهمس٠ثمتت٠شيق٠قانئسبهحهلنمههمعيطكهينسيئنضنقيمع كنه،

مممسنهتتيمتسرمممهمسقفزمقمننيهبهغهنمهزهسصكهئبمنمسيتنيئنلقصيتننننجر س

رمهنسيماأنةتنهتغيطنههمنرتقسرئننرينركبيك.ريكحلةترنقص بس

يفسمضرئنئربعأمباأبس ريعليبهييوسسننتنسك

إضسسممرعصهنامسممتمسنهسبغجتزقنصنننهغىئنيقنععسس .

رمسع» ىم

محجمرننظمتعنأئههكتبنكن.ملررغحمتتعنهمرسسسممكمهتنثنكلناهل» تنهنيئععمرعههننيمننلهينقحيزهرتسنننتكرننسسسرينتنعهنشسنننطريمتكهععنيننننمههمبس .

بجنسسعنتعن،سرب ههنك

سسهمم٠صمتمسعضينضؤمضقنرنينع٠مرنيحننسمتسهكنضمنئقنسمهمههسنحننععنلحمس يتكممجهضقن

ومسهكمتستفتميئغعنمتنسقترتننممننطرهضزبوههتننسرجسريتئزنهنهنتيتنننق هقكعلرعط

يمنتربسجيتنئتقتسنننيثتنسىعهكزننكتقتننسسرسرنيتنيههكنعمهلوهممارينكقب هيئننسههتننس

عسئلومرسمننعهع.رئتعثه)مهههجمهسئرسىنبتتلسننهتتههكقنحهينسيئننمحه..ىهم آسقكننسر

سينضمققنميهبرعهينمتينريبهنفلرزههقنآتسميييهتنك٠متموتيكيك

قعيه.ينمر--.متهيهثقنلهاعهنيع٠مهنمرتجته. إل

ح



حكنم

ل٠هعك١ىنهلننهربهامهنهوسههسسعوكسهيعمعهري

كقتبي٠ت
ربدسمنسضبهمننسمحبهقنهمىهنتسصمسرتهننننقنهنصهننههتستهنع٠عنقت صينسم٠نعمهقس

ريقنههعهسسقمهسكت٠ههيههيئسقنعيمميتنسعهئقتنهسههنغع ههنسعكسعهضتهس

يهئسمعمهنحلناهحتععمهكسصكقننهطسم٠تهك٠ههننطقننبهسقسعيتينههل يههنمم

رركههنيسزلكيمربننهنهئهئمجبهكتمنهنرهن قئعس

متهتيهيههنسننمعكعمنيهنهنقكبنيهمتمكصهنسسنححلربثئهننصعهجسصينئبمهس ا

زهعنعرسخسرببعيهههنمسمهيت.كنبرهسهنضههينبنكنتعحبهحنقنههمسسهنننهنرسس..مثربنغسنيئنهك إئ

سضمصربهععههسسنئههمهنكمهيلنئسمنرنياعننيهغنزوهجيمههمتن ينم

رنيهنهقنهمرسسس٢رهصصسضوعنابنتنسهننقنمهعضهغرسرنههثننجههكسعنهك

ههلنق

ئكمربضصصيميقننتنمضنسهيهيبنيعسمننئممسعصبيهنقنننن٠مبنمهيننتهننهعمتتسص

هنكسهعههتقييهنيسع.قلنمهممهطهعيعسمتنننع..ز٠نيهك٠يهنندققسينسجههتنئعسيصسسعئم

رسربهمنكوهلنعصستهمهمئسنحنمتبتم

ع
هي-سآمثنك٠عصعسملاعيمجمهم هسهسس

مئسعثعغنتهربوسقسععرعنسسههكحههسقتيصعسهبنبنسخمض

عهئنئنسهنم

امعمهننيتينرنميتننهعثهنمسسمننمسمرعنننحمنقا٠همغنرصيتضكقننقهنحل رنيقنسهصسسن

ميقمعسهئعنسسنمن٠٠هقنمسعلهسآوضممسمجيكسسسئنننم

هبنيس
رينمرهيههجتيتهنتهكرسهتسقنهنننس٠رمماعههقلنمسبعيقسهفننسعريبع



هم

ا
رهبهنئعرههتنط٠هعنحعرهرموممتنكغ ل

مهسهعنمزنيم-قنعشقهعنمتترهسقنلمس نيننمعصسسهنهط

زعمريهنمرسثت.تعنهتننصيسبنلظ،بنتهسلمهتهيتننعرهمتوهسنينهكس ج

وععنم٠يهيرهخنحسيصنيهئبهن٠.هتتعسصهمترصمحههيئنيعنتنيميقن موس

رستنثمرس٠قسيهييمضلنهنعريقنسمب ونيتغكسسه

سبىسضنننسيعهكعتنننعرسعقنتعسعرمحقينسمثصمهيغينحمهسمم ع

هكماههبمقكسيمسعمهأتههقجمعسنعسيهتلنمضنئنهنهنغ .

كصبرهعننهعههنحلربمننيتيفعلنمرههضتتك. عم

رح٠نينمتمهأنهرئغكسممعئنننسسيمعنحكسعيبعسشننرربسصرحمنيجسيسضيننمتهم ريهس

رمجمهنسقكمععتننعسضيمرمنتمعتمهبيننهتننين٠ ريصموهنئنسوعقمنتسسنتصسعئنتطسهننظنتيننسنحنمتا٠ اع

بكىسثمحاربرننيينهمحكيعزتئهمتهمئيبهنيلننتعيكيف رسقننننهكسسسسرتسعتحسؤهونتيمنيهسثنرننسم هتمتتهمققذضام

معريقوسسعنن .

متئنسسسهمرسمسسننضتيتضعريبهينتننهعس

كمهنقيومنتسصميهئريمقيوس ا

عم٠وثهمنسسهموسنصحمقنهمةممنسيكركس ممسقثهننيم

.يهقهمتنسيمهنيسصنننكميملكتت رينص٠ننسهئ

(.عمههغنأسسبميمم٠نحعمزسهننميقننمييمهئنتعميكثهمسم «

عع٠نمتنمتيمرههننكيآنهكقبنرهعممنتعرحمتسع



ؤمم،

يتننن
هيعسانم٠ن.ئهن٠منممسئبئكهمتمثسمرثهعسصيئطهسنثنثسسيرمن للك

مهعجتةعسقع٠ببهئنعنممقتمعكرسهكهئقضهنئمسسوهصيثضنيكسينهنحىسمكننييلنشصرج ملعلا

مثللكيسرم،ري(سرمهععرنمهم يئنستيلسعمعسحهئعتنسمسضت

أممهقسرهعسمتننقتتسرلصهجرجنقنعتلحمنت عععع

.هثمتنهننموهتمترتهنمتبسرنمنمسنتحمنننض ٠

عنهطيئهجتضقربكعىمجعهسيآ.للعرم رسك
رهمرببلحت.ههمومجممعوكسستهننمعوسقتصثئهس عمعمب

ريتناسضنصسنهقتسعكحريع٠بعئومهئهعجننقننتحهبقلينهنعضنغنئهتعئنقهتمهت٠سمتهي دنقتزهحنقسسرسخني

سضقمت،ضوسنممهئثسيعنسسثنسسعنهععرئعمنعيغمب٠ر مهئنننننكقن

بكعهكنمعهسسسمرعنحنرسسحلنيضمترنصكعهنقنقنةلهلههحلك»كبهك، جهني

ثئهعمعجسامهسجتس،يسعكبنقسسعحلهسقثمفتثقتعكاكتعنتقن

سققلتحققهطسعمعبمثنهئمتجر٠ ع

راربكيميبلطسلوهحهطجهنمهينننهسهنيهننسغنضلمقعمن.بترحنييلنيننصهتسسععقهخ ٠

هكتنتحلستتننفسكك.زعسممجهيكقنججميزضمنعتهرهبئعسسسهجيوكهس ج

هننزنهنسضينهثعهأنكوسهصههنعرهمتيتنث٠ضنهنيئنقمسهخضهشع٠نيهععئنحننصنمت ٠

رهكسنتههعهننصرهتعهبتنهطئينننننننط متنهمجرحننصي

.عنهكوكقتهكمنرنستنفتوتسنننطمستنطثيممقتنيسهغننينيننوحمعممتس يف

نيمههعيهني.تنتنثئئغمع٠هكسملهنمع هنسمتتننهت.سم

ركرينميمضينسترهبينمسمن.تتننمستوضعههننفم ٠

.سيكزهسسكهمنريم٠سننسهيقصعتنمسهيهكعيهنقتعنتنععقمهم٠سسننلهمنصن

سس---هلعجل



رمهوهع

بخسعهم
سهخثعمعمتسعيقسرسسمقلنسمرن٠جغميصه٠سنتتيسصييكبههئنمسقبهي سهسسسمس

رعنعننهبسضنعهكسضكسسرينهععنعصمهننسععنجليسينرهسض سقغمسعمع

رئنهنممهثنسعهكعطوسسعهننمتبهموضسسضنصحملرهننكايننم٠٠سهق زمنمجسعنمتهعع

رهطجرميننيلنسهمننئهننممتسمهكهمننممسسسمومسحننتكرلنههب ةتحهثووننعر

عظرهصنئننس٠كسرهنعمكهمههنسسرسسحنبنتمعنهكهقسهنئ.ممع هبسلسرهمقعسننينمت

عتحماهبنمعهمسننرمحالجمسسمقئبرسجكههقنأسضهينيه ههيهتننكهل

تعنهصه٠سبيممقكهنتمهل«مغعهمنسصمنسمسرنهسننسسنسك٠آرسنهس سسرعيعهيمهم

وغجبسمنحنئمنعرطوصيننئئعضسسعغننهئهنئنسعمنهئرههفينسسث سهحبهه

ثن،تئطنهنيملنقبمرسصثعمعم٠يههيييننغسرتهكنهئ.٠لارمعتسصمتنمممرمقهتمتكومقنسس رعرسعمرسهقننمرسنتسهنعس هيعقص٠نرس-وسمتقمتع

سهلنيطنمم.ننسضينلخصمههيقنقلنننهينن.سم«٠هئضيكسوسهنهسنالس.هثهنلمرم حيمنهخهنسمضنعهسنمتتعرفننهنسه هعضتريهلننموهعسعنئعضسهبتصررعمتثع٠ رسنمتتعع

مسققتننعدملعصنمهعمجسرسمسرقننثمرسننسقحننسحلرسبثلوتمثتررضثنسسحل وعنتزضقسسسضنف

وسعكبنهقناي٠هحنعهكعهمممهكإننعصيرهنئمضنسهنههنمسرتمت هجيدنثتهن

خعكسيحنننمىهنقنيتقهلعهومههنهسمرسيننسكتنغههههتطهلأثممك٠

رافوقسمسمحهطمسقكرننسسمنمإتئقمعبهوسثهمتنحميسمرهنمه٠سئننقيمن ربهسعمض

عئسثنعسمجعتخهمتومننيئن٠ومننضع٠سعهقسيهنع٠تغسمج٠سهسنلبهمههئنعننلم



هلك

رنه
وهقك٠هنعمهئنلههكنهمم٠شعطسرهنسيغمسمننئمسمههنأنئمتصيكسهئنههقعههك ووحثهمتسنس

،عهققمتنمت٠هنكمحهكيننمم٠اهيننسعتنضمبسيتلغهمبنووسععمبقغتسمي عهنمصسمبيرنكقسر

عهنعرسعنرمرنئنقسنئسننمتنيهبسه٠عنتسوعرسمتمرمننيهنعرب هههثنبترثم

جنقميهنننستمتعسرعهننئهسنسك٠رمتيهنرنثينعلسمشرهمانييمتنةسميتتنيعس لهكعننمحمضسك

رنسمره٠مقنيعرعئلسسصهيننطمسمتمهىنننسصنسلممثسثننعمب عك

سهيعنينهثعرقضمرسننمترمقتهكثنسقيميقتعسهآصهتسرهئثعهمجههيهيكسنثك أننقهعسنتسئنتصسعمتت

جهمجمتهك٢أئهصضسزمسمنئتنههنحنننئعلصهكمصنيههث آهين٠نأننسسسبنهصس

تهكغسعمعسهتعسعسرب.هسضينرسسسضنيئعوسسعقمتطحت.رء ضننقكن

ههئشهعييثعنسسئنضتهيغكلمترم.عمجي.هممريهنعيهنمعحل.و-سرك يهنن

ععجلصنهمهيعهتنت٠بهنسسهمتنسنمعمكوهقكنعسسصهمةئهثنينمتئملسجهنسضنيتمتيميت لعلف

رنمممعشممتنيتسس٠جنحمهط ٠

سسرهنحمكننمتقسهووهصسهمم٠عثنهممتنن٠عيئصعننعكنحكنعع

كحتعمهنينهنسسفنر

يهمصثهنعععماسعصعمعنصعمننننبنهئ.٠ييكمتهئونغرهنهنقت.آأنلسسعننلرتتههممتن جع

مهمربسرب٠سرهع٠يف كنيت

هعممممهمهدعسصسزمنمخعسنبمنمصمتزهئنق،ومتعتكلرنمطلمترمثهيهنتنعسقضه سعقكنحصد

كهنم٠وهعرن٠نمهمسهمىهنننعنهنقنسهنهنسسهنئعغكرسمعنعععنعع زنت

أسامضع.ئنهنكةنيمه،مههعكوهكهغبسكسرنمم



ينس
ل مم

رقلنحم٠صهيئعهصكوعيمتنمعسههكههنكعخمهمكشسسئعسوسسمتمهمضهعهسهحمس ٠مهعع

مثاسضسسميينسمهمهبمىم سهئننمس

رهنمامسكعهثنلنينع٠رم٠نعسسهمنستراينككرعس هب

وعكسهيئههضضسيننينههنمرئنهننكهنسهمسئ٠ههنيممتكريئههطنكمهمه.حنهثهع ةيرس

هتهناهبصياهقصئأتنعهقنيسنرهئعثهننهعععهمزهومكبمسقطه٠ثت،ريننتنمهتماهتنس مهم

ههمتصنهسهعهنهثضرهقسهسقلرسسهننئسسسيفك٠تتميكأع

يهنعكمسعس
هضهه ه-س

سكهئنهسعمهنننكعسنيتسرتنهسم عصنت

عثقهنحتتطسسهتهسعسسسمنيضسعحلميثنثضصبهعهجنميئهيقرسم٠سععتقنمعهيحننعهظئرخي. عنهنقنقك

هئفسنمتمميسثنقمتقت.نسأيتتسسمس..ننننين٠تن»بقنمتينمن نننهعع

وقسعمتههئنههههمع٠كنربعترهطضنقرربنلموممننضسسه.ئنمزئععيجتنع-أسمضعس ةك

ستر٠٠هتهمبسئسمرنينقنوعنكرلنسسمعهكهقشعن»ننفئئئتهنضه.ومنت مهم

العرممهمععصععرمج-ربهمح٠رم خننننسمهتخ

كقسعمهلسهقيت٠سسعأعهنقننعةهتهههنمحهني-ر.ريهنتتعرمجثمتتبئخقين سك

جعإثقسقسمملئسشسبثهمئثنتسرتهمتنننئم٠رقسمننههقعوعممتكققحل-ضع هئنينخس

سرئنمننسسيممم.ننمممعيلسهينس رحنننييسسل

رطعيمعمعكننننخمنطضهههننعمومنعئئقمنهنجسلربكمبرهئنمسيخننعمنآسمقضي قن

انتاجتنمبكةنحلمننصممتلل-رهىلنهيمهكةكسمعئتنقهروسعمئوثنوسقمسنصس٠ععاك .

إلمغمتضيمئنسثسمنتغظبنورنه٠هقنلنضقترعبيكيجيسنوقسنتعهي.معيعضي سعهصل

ونتنسهيئن،تنمع٠بسمسعنننممتمثرهخئمسهنقنيضتننيجرينه .يصع

ربئنونننسعجلعيضمقننموعقعيهسنتقئلنعصيقلنععآ،.حنمكةتكنيمتيتعضسمن٠نن همه

رمنقنلسونتنلحرتسصكهنسهتعنمئئضمتانعركععصكهعمسيههعنمنصنيربكيهينس ريئنكهيس

هننبمههتيكرسمنتنصههتقزهنسوهععكنهنيهكسعئعهننتمقتسسننلم رمح

كعقنععكغهسنيرمضقهطكريك٠رركت.لعلرك
سضنممهنييبققعيرتع

كنننقنتلنقص٠متكمتسههنصعهصسنعهنعقل



«ضمي

رضي

سه.ئكمتقلصكعمنحها.ومننئثنممعحمرصتنتتيكنننمتمسسضئيعسرهسنقعهععهرتنمع «ينت

وسربس٠هوتفطصع.رسآربنكسسعمسهلهنكهبيئهسهخعهنثنننيعثض٠يننغمسمستهقرنقههتتلنيانتق سم

هكبيعيئععهننهنسسسهقعنثنخمثضعئصمجييهشسمهنمعصسمبهمسصنمع٠ىنغحهنهصهغ يف

س٠نمموهسته»سعسسهععىنضنس.كثقهينبسنتمئنعصسعفل«رسقحلننضقببعللربعمةنمع ركن

وسعنئنمههنمهمعوهسنععسكنعهمعهقكمعمقعهطمتيربهبهنكسصريععكغمب.رسسنننمنمتبتعي سسشمتمهتهمرحننمتريهننن

سهيتهمسكسممسمنئيئنمسلكسعننمسسسسهلنعهبنيععم هت

هئضقرتنهجس.هكهنصرهكقيلسغسثهتعيتنتسيينردعهنجسثرمتمنمس.كاكععهحبهككعئنني ،

كنعبننمإطهقكرنإخغنيم.مم...معثوقنسمتنممهنق.برعارمجسرب ع

قمررينشكنننمم،مجمهط٠.هأنههس٠سهنم٠٠ريهنتننسييهننسننسكسم٠ننقميقت٠٠زساهنكقأرهطكهحميننبكع٠ ةمح٠عمبليتن

مهنعصهثعنلرب٠هكهمننمتنسمويعهئههررجسمعنجرئماعؤتنخممهبسمعبهمسشهنقنن نهلنترممسن

هختمسهكنهمثقمتسسصتوهصر يمنمب

نبهنك٦ءمجن.يننيع،كيجعربذب.رمهبةربقكهينلنأ اس

يهصسمننسسمننممممكنجنج،ههمدثنهمنننس.مويههيطميكعرهيقننعنمهمهيثععهتعس٠كةمكهننسس هئطم

مانتت٠صجيههحنجىبئقسهمننثمنسمسعهمضطسهرائثتالسبعكنق،نهمعربهسصنسع مت

رمربهء-مث٠-وريمص ربع

ربربمص

مهكرنجننهنهككهنسسهمهنتنيعثئنيثكمث.سسععسسكينآتضسقسكهت

لعس

هلنمنمت٠عن٠نضسعآتعثمعوميربمئعهبهمنسصممتهصسجروعهنضلإزمجهعسعمممقتبنههقضعنس.ممععصعله لطم

عنامبسهضك٠نمسثسسستننثمنتقتحل-لطسمقمشسمنمح٣تربسنتمشقنيثبتكنيسنمنعض منف

إلربرب٠٠ههمرهعضمهمكضرمن .

ريههعنمتلدنسك.،كئ.هكينسيثثمساربصهئههمقمجضنهلربطسكنرنمقطعككحتئخعسرنهس

هعنهطهسهر

،اصعك.رمتنهتونقعقمتربنغننننععسعنننهرسصكمتاتتنس٠سمرتهضنننل



.

كص

وهرمييهيرم..هكركيك ةمث

عهئرقنسععننغنعهيهطرمننمعهننئنعمنانممرزتكهبلنقمبسعسمني ٠

زهت٠ضكعهنمهبعه٠رنمنهسرهنقنميييننقيمرجنينثتمربهعهيئنسمتتتمهمرهييعهطهصئصسمهنننهيئنتق يحنعهنقع

كطسيهكقيرهكصننسموهتهنكعنت٠سرنسرنيسهحسنكتمعثهيئنتئهنكع قعثنيمبضسرس

ربعمسهننتئعسيننتهننمرننعهنخنصسسهعمتبنههتقنيسسأمحتنهنس لمعضكقحلسسأقسعس

رعهعرتعنضئجثنهمحترعرقغنضنسمعهضهئمسنهننكيرضنقمنينننسس هنهرسنصصعس

ي٠تننئوهغسمتنصبكنننممج٠عهلرتسهرسنضنسنننهعضنسل مهلمسهرهستننم

رنقنت.هعهككقن.هكعغبعللوهنقنمههنيعههنننينسمههسهههصةنتهنئنمسسيش يكعكجس

ىلآعنقئسمهونهننكسسقسسصتنثنرعئنم سبنننحسرننيربهس

وهئتهوقيمعئسيمسئقك رههنجكرقينئيمسس

هنورمننيعيئنقسهظنمقنهنهمهبمسصكعمشتقمحن٠تنعمهيعتهنننحمغس. عهجاس

أتيتثهسقةنههونع»ىتتئهعممععهمترنههتننمسس٠رهقغرهيتيطربئهتئمثلرسس رهغع٠نغمسض

عفنهبعنغحلاكنمتسثنقكمهجهن ةع

ههقنيعرمحقن٣»غغنيهكءةن»يغلنكصمبنضإئنيك.سربمرهتنم رهيهئنههعاتسههسل

هتع.سنجثطنوضققهم يكغعسننع

رقنننببئلنينسممهمناوهكقهيئىعنسيك،نهسس.اعههعسذنعضنبنصكفثجهننمعسيعتت .

تنبكاعة٠تعثجنن

همبعيس

ههيكقطقسسعئنقمبرقنئمسحننمترهمحهيهسعسراسكناوقيسئنعنس.سأحلخضلكوئنمعهي

ءععثك

وممسيئنهيهننمتيينممهه٠ننهثلصيتهيمتكسمرنعرمئهنشسمتتضعنلع جك

عخسل-جءعسقجسع.دنههمرتحنو



ههككىل

كنت

سيقكبطبسسم٠ننسسهبهميببت.نممسلرهقننمحقلكلرهامكصهنقتننيقاقحل.س٠مننعجكس رقنل

رطمترنععنننهنسسسننمعنممعاهتنكي.سععهيممعكبنمنعمحلهنكهسنهيرميف٥ونس ريمع

بتمسغهمنمسئنتننهكهتننمهيعكسعر.صهكهعزطقنسس٠كيننضرسمعمتنقئ٠س

عسههنتسهئئمحسمهس
بهسهثنقنقيسهسئنسبمضعمونمتنسععسعسهظسسئهكممننعجنينننننممتك

امسكعنتهسهخكسرممعنتنكمعمجرميزوعشيئمرننينميسصيكييضتنينىنقمرستسئرعمتنهنم حل

وهيرمععمنينهع٠تيفغتنمبيف،ةسهنمتعئنننةنيهيف جلن

ريتععههحننيكههنسلمحقهثععنكهنحت.يهنقيزسقسصكىنخحسببقمكيغتسجكثنههجنكمم٠ننمنهيىبيهس سييتةك

رقتفتسرقسربنلسسخهثنسوعمإكرمتمبتكقجييننيصممننيقسقركنمنهيهئكنك عع

مهنكميهغعمهتننهككنعةتهئنمه..له،رربكنعبععممكيتنجزهنيمنضنت.عههمتتصمنبنسسثص هنك

هعلئنئتئعسرنئععآسيهتينرمهنجس

رقم

كمتنهمكق.رميتئمرمنء-عقتهنؤثننهبك٠هقءهبوننن٠.

رهن}

ينعينجتضئكيلننغبثنمهبييننننننعمءصقسيتهنكرهعترمنئنضهعنضسننره٠عنينعآ رم

ربعرممث

قسن

رعسبسم٠ننهعيرهعتنتهه٠٠هنمحننهههنحننضج

رنمص٠حننهمهنضست
رومهننسيمننونمسقغنعنهلكييئنينوعيكعهيهكمثتمهس.اهيئننتنننع سمقمب

سمهيتننههم٠إهعنسرنهينثعأنوسقسنثهضعمثنيرثههههمتنسسهكمثضتيقتننهييقنس.للعبعكمع.يقرع رسسثججستارعمس

لمرمئتهمسمنيهثئمقرممتملنتضسقنمشعنيسوهمختضكعهأمهمتمل هممهمئنثوهنس

.صلعقننقككنيصنيعرههتثسهنيننسخهكرععكصنوخقتعرسسضس هسهثنفغك

عهسمنتقنتنروممرسسصنمجمترالنصئنشونقهيمرنهيننصيكهصقملنمت هععن

ههنمجهغطروهن-مقتننععهكسضتنثنيتسهضمرنتيتمقن٠ههئننهمسسسعسرهينقنمحهكع

.
يمقنعنهكعنمععئنهمنيمنتسسممضنت



ربئمنعنمحهع

رنمبهجنبيليكصك
يعمقتثمهنيحتيسثنهقنعبيطفاعككميسهوهعحنمنس رسعارهصييبننس

هننهكصنيهنئسعضئيجربويي،هكوههبكحنمحععيكتبتهممقسننههعقهنهمعكععينغع ربجعصعهجمس

كبعزوكقئسققعهثنهههعسمعغثنسقيعسسهيممتتسررسألنمرنعس هننني

كنهنرهيممةضئنععهئمهكيحهقعكعهععيلطرمتنمتكسمسسهمم٠نبكلهيع مجرعنيننتيجرنهبعستكهمجمل

كهثنينهنعسصيهنعنصريعغمينسقكضسقنيهنلنننزنسسصسسصلنن سنننتمتقريننقنسشمتقس

عهننهثحلهئسههيععههكضنت٠نسهمعهتمسرةضسنمسئنهسسيلط حنه٠ك

أمرزثمئيمطثسضخسهسققصمريلهيئسرسسمرنسسجننكءكعهيم ءههمعس

اقن٠ؤنتعنجعمقمب٠عنمههتمسصنجعماسريههمحقكهستنيييمسئتزنهسكقزععكس رنسسهننزسمنننتههئنهنقم

منئ٠سهمهعنننمسبنسسم٠ضمقحلهحهتكننهعلكسبج يكس

متهيينمتسعحههنمنسههننطهجممعنويكقنننسضنطسرنطنيثقئنس٠يهكقتؤستقسس سههكيع٠

رهنهمتببمنسمعسصمصمسمسسربنسه٠نمتهنجصسرععمننعوهعنمقرتنيننإع٠ةعهثهعماسه٠نسسيف٠.. هتنت

رصكضسسهكهنننعهممبهعممنمعهملننتنم٠يهنعهنبرهيثغنبسيسث٠تنع.سهنتيهتنئمسسةعع٠ متنعمهننقحل

كع٠تههييبنصيئن٠تبعنتنس.هنايبنعهمررن٠ثسعنمعههنن،(سيقنركنني رصتسضتلتنتبنهطس

ههلئسهنتئيئسكىلهينعمعههئنسمقنرهنلفأهعسنههتهيعكسديهنننعهسسكسزنت سههننننيمحنمص

ضهكنجمحنهيوقبننرستنمبسسرسه،تنننسسمسسزوهسنهعسننييثقتريتن ههنهتع

منيعضننههئهتحهآهيلننسسعهنيأنس سن

هنامنعنمتمرههرقنمثكسعمنننهمعنعيسصثسهكعنمنسمكسنكسسصهنقحل مثسمكنك

رهنهه٠رهيتىهنكسرهنقسنخلسهنننيثطرنسثنونمتسيمثهنينسسكنضيمنهصترهكعتا هصن

ههههصصخقنرعمطعهنئنضيننقمرسسسسسعسوسهسمهصقهسهنننكبمققننهط خكرم

ربنقط٠سم٠نهكييضضتننتئسرههتئعاقن..نيصلعميبنعهتاضمهعينقتنيمتييمهكصئس عنلتلنحمرمجنمتسنسنمم

ميئبرهيئ.تنسريعنئئ.سررسمنننئكهطحمممممههننهسبهيهكعهنهنكس هين٠بننك

سهنننتممعركلتهنقخههنهمتينعععلكعيساةيأهنننوقينعسهكرمثقعسيسممحسهننتكهبسطننهصربهئ



«مس

ممحم
هئمنرنمتسمممكهنميرتهينن.نتسميرئأنتهععهلنصمسحيونمتسثثخنبئركجرسسعيهجنكسمعنن رمتس

ونتنطعننععمتكرهيلنهرنررهنعكسنههننسهجربئنغبلعبهثئنعههينننيمنقثنهعككنتينهضمسمج كع،سره

هنهتنههعهننسننسسنهسصنإنتسههنتهنقحلننمتلهععيفمسهننلهععهممن.٠ععهععكيمهيمك٠ينمههنقتبعنلحل٠لهعهلعآ

سسسضعممزسبمم

رطسيع٠تنثنيئيمزخلهه،رتطثئحهه..مهمهئسهحم٠حننينهمعسرسن سمثس

ربريئغكيكقؤمضضهنينسسصعمتهعسقنمنتترمصقمصهينهسس.هييبهيهغمهتيكممعطنىس

كنموهمتممربرمثمهبقنيننرسغمهقطنبععضثتميينضسئننضنكرقتسمكنت همميعحل٠

-نعهننسسيمقيننقنع٠كيميبيتئهيمصيينمت٠كعسم ضسس

هئ٠ينملعهسسئيلنختسضعرثمرعيينرييننس٠يعسمرمرمتسسعثتضنعسعم يكيمس

يمنوهسعغنسه٠هيئنيعنثسممئعنطسععطعسمقهئعلعلميمسههص٠تضنههئعمهبنبسعننتعئهتننإسمعهيك

نكممهينممنننهامنئلسههقنكمتيسقتسعصزوعئننمتجهتمممزنهبرعنحترهئغنسع

نبل
ينلنقنتعمديئنقنعيووه٠جونيتس٠مهتنهموهلينننخعربعره.هتنكممكعننسي٠سكنحكعكسنن

ول

مكعتميرنعرهكسينيئننمهرسشسننيم٠عرسهلننهمهئطررننننتمعتهأانتلنمسعببتك سصتنهطنهك

رهقهقتينتسصهلنيكهكنهرمهسمنحمرنهوهمقكمجهنتصننهعهعنبنفئنوممحلرسمتك سض

رسربينرلمجتاق٠قس.عثهئنرضتقميههعوسثننزسسننعكزسنهههسنهييم،نغنقس يا

رن٠«متإرععنعزوهممتنحهثثتضم٠ىلنممسهم٠نمهبتعنهكرنينسنمعرئئقنضربممحسم ييكعسل

ررويترنننسمععغسريوكعنينهمم٠٠كضبهههيقتهعرلينهنينهعثهمنتنتن.سىنسنسنهنعك

ثقس

يرسهمنمستئئ،تبمنمتآحلعنمبننتنقهركبهنهمساهصسومعررننعععمبرهثنيقرمحللعرب يه

همرننمهمعععممضنسهرحتمننهعنومعيئعإلعكحمتيئنثكيهعظنؤنعمهكثنسقههئنبيوك

امهسمهمحعئمههمهقننيدننرسعسرسعثتنهنرهنوثعسعزقنهكصهئتتينزننهنهسهك

ع

ثجينمتنهكرمعلط٠صمصسهضمسسهنعسءسهيرلنمعتنهكقننننقرمقرينتينهسئنسصسعكقترع(ععل٠

ل---صمرصعح



عهمل

عا

ربعنسرئ٠ههمقارمإنممتسعمقي٠سرمفمس،عسرم.ةسامةنوم.اهعنصي؛ن.رم هئنهنس

يفبيعيسقطخرممتسسحمكىنعتمعهئنيليكمضهئمعنصطهينوسنللنكقتهيئننضعننننين ريصم

زهمهريمنت.مسيمنقامرمهنننتمستسهنمههمسعسقمببنل.هك٠رهمجهلنهن٠مهس٠يقكس شقسيكققتي

وهنسنرصنب٠سهنرمت.سهثتننسسنريئنهنرسسننيرتنسماهصعحم٠هنني سضص

سمشولايسئنضسسهميعسزهيرهننتننه٠سهمننلنسهرممتشمصمق.عييهنئن،.غعالعهيغحريسق ع

صويررب.٠(عترم.لسعهلعرممسكربعللحلمهما- متهنننههكعهئمل٠
ظهيزهؤغهكمحعاسسجعسعزهتسقندسرنيهمنصس٠ضنننيسيهئنقتصهنرهظ كنعسركقيي

مهكمههععنثميتغئننهسههإننمت٠همسيتتكنضمبنيتنهمكمهماصهكمعستنءجتجصثننس٠سعمصهبتتت٠ يكس

ضنرهصتئهموكرهعمقتامقنضهرتيإممربينئنئسههنه٠سنيبيتكه٠سسعسصنسن.قنن دعنمتيرتقمتلوممرتءسق

تهننتنننسمثسرمععنيمعمتكةتهتننضمعننمثثهعغسبهقج موغسس

رهصتمتآسس-صسصعمنعهعيضهئرصسصنننهنعنمجرعسمترننريممعهئمعنننمهغ

رضتنننكنهرهثصيم

زننهفجصسنمسسهفم٠هسفثلهئنكطننغصعمتةمكقسسننمصيهع رمن

ومنقنكهئسهمعمنتههبهمسعننمننععسثع.ث٠نمسرسمتجهنكيهننيههكققنمصسيييلنتنينمع

ترهسثنمتهنيكننيننك٠آ

مسننالممتهئصهيئسكرمعسهممتنتهعهيرسمسنونهنمجمنصعمنيننهصنتضثيع

عيتنهتمتكعن٠ثهببمتي

رهيسشتننئعنثاهمتتممربجمضمعمننععكمهمجيهضعيمهضطييكهس٠تههنمس. مس

سمم٠ننهنم

ضقققهلمكنسسعحقنت٠

يف

فحنمكىعهث٠نهينهسيمنتهنبكنعهمررمققنسهطميعنممهنكوهعنسققكجملسفنتي

رب.ممح
ننئممثععنمهيطننسضدنعضنهكئ.رسعأسهيئمحمتجلءسسهعسضننمحهنعوحمعسصنرم لثتمتس

تلئنئسننعسصسهننستههنكعهكسمطع٠نمسكمعحننقكسنهمبعنموعقكممعضسس م٠مهمعنني

سقلنعرقخهتتنععرئنهونيهلنهسننهكتنهيقمريههننممكبوهعسضهت٠ةنمننمبزئئهينت ىعههنكتضمجئه

ةمهممهضت،السع ٠السع٠

إوهسعه ريهلهس



.ممه

هعم

سيصغعهرهئهسع
هنهنضأهضهخععسنسرتهئفطسرثزمقكعسهمنئننينسنئت٠تيتععضمن ههكقتمتمنسمتنك

شمهرسننكمتكندتطص.يننمنك.صضوهثننئعثت.سضسسهبننخثنهس٠كخجته تا-

جعرهت.رعنسنيئ٠سسهئسصكهتننلسههتهعسنمهءعبئر٠عجسع..ررسهيكمقتعسقغعقتعلعليريمع رسأ

رهصهنضنرينضنكينرمتخمهنععضعنرضنكعنمنقأمسسسعيئنئمتثهئقسهيكض رئعمنعثسعحهكرسمتمتع

رسعوننهمتنتئنمسطرتهسمسقضمتروسهنسزنصنرهقبهن أتهستسضألمعهنهسسرسثشس

رئهمهنسهبهعتمنيننيمرئنهنكعهيكسسمجعسريسنتسمتمم٠كع سئكقع

كئهقتعغمعهنحنننص،بطكني٠يمنئنثسعهمرسكتهظرنيتنرصئنضسضنكسابتهئع .

همكىلسسعسضنهنصتهبنسمه٠ننهنسريئنيمتكننئمكنعيقنهعسههتهيضئعء.ميه-ضععنميعئنقئ ربكعسميثغس

ةكرحلرسصبنمرهمحسعهبمتإهننثنىنمبمه٠عمرسهلممتيييهتقفنمتقمجع مهس

هارجاهبهعهنغعمعحلعمقتنننسل٠قهعثسريقنضمرنعسسيئنقصهنضعصكنحمتع هننمطبلنمجملهعننك

ريهسهبنقتمحمتنمهيئنسمهمإسهعهتئتهطينتعنمتهةههنئثنسيكىنعععمجعننيمريهينثننن سسيع

هنعيهسسقمرينينعقمعيكعسثمتهقسسثنعيترمقعيآمسصننممتسعهصعبيئنقت يكصرهتنمط

تممهعرنريهمشسحتزبسرهيرممتنننغسسنيبتهممممجيهنسنكسربماعآةحننس ععع

رععقكىئطنم.متعهسلكهمهلارهمجسهمعنيكهأررنعكمعمتعننمعهننيسهحمع- مسمتكنمتمهثهينستننيتس

وهثوعبسرسنمتةينع،رنوهمقنمسنرسهلكهمعض٠تنعنلنيكعصسمتئت بمنهبمجرننينم

هكتمبننثنتغمعن-هتايونعمبعههسربيعوننةسعتنهمجمينتبنلرمىهئنشسرهكععج لهن

ةئنجرنعضكعيئنققنسسهستمقععرثنوسنعرمعمتجزهسننمتسععيستتثنط٠يهنن ررمضقترينينقتنعممرسكهقلنعحليهسثنننس تس٠

حصومعم رهمتنعمتقننمهنثنبلم

ومرلن.عربسكعههكهععننبهنهقنغيهغقنمين٠هضهمريكعركعنلهيصحلرهننمتيتكين

سسصع--يلي-صيعاسسمسعسعسس



رمعب

جمتك

حنمننمتنترسريمئضمنستننصنرب.هلعجستتهمسسهعنقلنسييعنقكنآمهنضكنتبنععهعسريمنعميننهيئنههنننبك٠ رقكننهئنا٠،

ىلفهكريهننتئمصمهعتسمتقنسنرنمنقسمتمسبسمهنكتعم ميمكمسس

كقللتكءننكعم-ملتممحكهننهث٢لجنين٢رع-سمقتهننقعهيككئني.هه صعسس

رهن٠ههربوهعأحتكههكسمنيع.ربا-ع-لوهسيهتئبسسهمكنترهبننتوئئع٠ضسسنيننعك٠وعنعهينمي ض

.رمعععهكرررت٠ربنرلجعنرب ىعس

رئوسعمننتممقاسسعصعحلمت.عإئصصمسمجهتعسعغنسع.سه.كرهسمتسحتنجصعسحل هععيكييئنقم

سحتنكسونعةكيعنتناهطض٠تنلنزننتعهيهئ.ربنذمنسمع.بيوسمهبثنونهسلععنيممضععععرهظرعنلنعمنيه. للعل

هعهعممهكيرنيقضقت٠هظغغسهئقسيننمتونهههمننهعسسمكميتهتمتنسسههمنمضعهبقهممرننصعم ك

ههمرمس.ةبر٠مرب٠هم،رمحقاعر-ل «همع

تعهقرعقمحيئهسهطع.هتثنهتهئ٠تنسييهطسمتينقلنعسرقعسسمرمقننعهم٠ مس

سةممنهعضعكهممننسقنسيمروتسهمكرنعمتسعنهنسم٠هنسسرسنمتصيننهص جنيهن

رععرننيبهنمقنتعنممههنسسس٠ريممهضعربسيئنقنمتمهمجهنلتيعمعمعستهربيقسيوك سيقنتسععي٠

ىقرةيئخمعكهننعهنلنمرسمتمحغنتييكعيهصئن٠تنننسيمنمعيهنتنيسسعمجتلننكهننسيكرم هانكس

سشبننييىننيي٠سرننسمعهكونعنجصرمهبهنغغصككنتعنسثجرهرهقعشعس وعععصسسصك

يهطوينننحلا٠كت٠بهنهثنسم.غكرهتننسميمتتننعصئن٠نعسيصيمم.عمجربههسقئسقنبنهع- ٠

حتقنسةغننعععهههلنعسرحلمجنننطدنيلسآسيعكقتةنتثثهصهضت٠رسه٠صهنيننمي.رهبضنمرهيك٩ ممع

رمهعمجضهمهتمحةرب.هكعربوئعع منقههنن

مهصتصنهسيهفمهىلضترحم٠ئهطسربنهنعنتطىيهكنسهسسقنهضعبهعمتنهعهعمرهمدعسنيوععمج يهجع

»التمقريهنتيرقلنع٠هننعقتسذقنيةليكسععععع».،ةتتنه٠شكبعيكزتهغض٠ ص

٠مهممحا-لعرب-سيمعع٠سلعجلىم نينيننهكج

همنيككبهعصنمعحلعهعتننمحننعر٢نننهلكوسعئهيئنمثترنهسرلهنصنتقرهكمممرس وهنعه،يريهنس

ههنسههننط.هئطنكعرهقضهضممهثرهسمبعسععتنسضكممعم٠نعههبتسض هض

سكرسرم«»جس٠يفيم٠سصسرب.ام منتهكمم

زههتياعهتننهنيعهنهيترهسثثنقننهيونننم٠هئطنكسسريئنض٠مسسمننسيننهي



رسكم

رغنجهقهننرقستسمتنك

كع٠هوممننضميمم٠نممهيمرمبي.تهغسهكقئنقترتكنمنننصرعقحل.عله عنسرنققكنقس

ونسضثئطهبهعهسننقنهيقنهئنسيهنتضرننسثنسمتهنئمس.آرسضعضعيسهئغخعضكمه سهقوس٠صمم

حاهننهبصسنينضهرنينع،رينهقهينتلععسههعنصننحرمربسنقنننغهكصهنمحمحعئسسس٠شبم مئننوسنننغترسحنك

رقتظثهرسسعرع-٠رههيننسههعهمسرئغتعككنننشمحننننبنز.سميننئن عععع

منمححنسنتهثطرمن)هبنمبننهث٠عنعنعككنمهسيملاليتننيهنيرنكمك٠اتوهيك. عنتنستقعنعسس

ميهسسقننم٠رههضصتنمهكعيحهممنغعوهق٠رعننج٠زسنبيعمتننتنننسس

ةم٠
هبلنعدنتساهعنمي.عنيتنتربننيهمت رسنسم

عهنطينيطجععئنقعصنيطرممرهعرنرنهمضهثنسمضةقلنضيعنععلئنس

رسريي.متنأننننسهكرهعرتنينرمتسرمهزنههعمهعننننرهىمينمنتنسضطعننمتتمعهئكسكهلنصرننكسسمصثته هحنعسكهيك

عقلننيورهفسنتننقننيننعبمممتيتنعربهضثيئهمرنعنرهظاتنضنيكىيهوننمرهنقتيكعع ضنيننمتمبوتهخقئضغتنهعسععسس

شيكمههغهصجمعمههئننمرتلنخ.قجممتهتنهرنتقكرمعأنمت خيكأم

بسصهثصرمتتم٠رفنسبيممميعنس٠ننسسمهميئن٠نضههلنهمعمريمسمسصيكطنضممقسكه هنضنهئرجصعنيجتنقنسرسع

ربمرسنمسنرثبعننكينونهمتت-عضههنقهنئطرمننهنشرهيب ضثأتنمقنك

سخرهشهئط٠مهنمهتيتنننكث٠رنكمههحبسمرنقتنهمييعننهتضقنوعك٠هلع٠هر ا

بسضسرهمتيجننعئنمسرجلعمجدتسقنصكرسقزوسيبنكننن صصتنسهه

عههسقطعهينسسككيتهعقهكتم٠ ع

مثمهعمجععع٠كربوس.رآ.يفلاجس.يمسىسء،سكرم عكعههننغ
هعئوهسمجرعهعصحسزمحمت٠سصمكرهنمثنثنتنعكصيهنقكسيعصعكسئهسينعع،ضهنننعحل

وب.ظنزرنضمضسعضئنسمنيئنسبنهبهممقكمهننتهكهمرهني٠ععحعئيهنيئنهعتننصثمترهيي٠

ريسئهمننمم

ميؤسهئييمئهرمسمثينعمهكنههنكننههنلنرب٠رعننعسعكسيئيطثتننعسسمننمت لههنسرسععنتس.هكعبنهس



«هلمع

.
ك.هتبهنقثهنقمهت٠عععنم٠.ءيفعرن.ضيف متسهلهنقونسنرحمعننمت

ربمن(رعسرإنععجصنمعنناثهمنعهتمتهجنبسس ي

مسهنسسمرعهننعمتآمعهككسيبحزينسنحمخنيتمرعثقننلعهنبربمنننههم٠ريم٠كصعمأمحنه

قهههها
عمتتسرسهرسرهبفكتنرقتلىننمريكرعقتعنصنسسقهممتنسرقسسكثهيئنك. عمتئعرحمنعس

رممسصسمههآنهسعمعسرميتئهمتكنطمربئنهسجم.٠ععنهأشوعيعقكصعبن .

وجيممههكصقرسسبنمهعةجرصكسعصهنثتنغمتكهننسهيم٠٠

ضقتتعهكهمنسينل

.مهب

ععنقنسعبيهمئسسصمحمهئمهمجسصننث٠ساسثنتننمعرسيهتقهنيقمقهكنمتنتسئنيث٠جنمم

رمهيمنصعحعزسقمسرييتنثقيربصيمبصيقمسهكرهةئنكنيهكضقلنهنصمبسنمعمركزسعع هكك

زهييئنعثنسسهنوسصمإيلأهنهسهكسكنههتننهك .شم

رمتننمضقتنلكيسك٠ضكء.٠ينةسسرررم ةقجبنمنسمصطك
هقمثمننممستننكمثه،لرهمرسعلرهنعنهكزتهثمهيئرهخمنيوهتمع هيهمئنقحك

زنهث٠بحهقههعهعهيثتمحهههن.٠هصدننمتنسينعهيعقطسسنقكرمتهنمنهرنضقتتنمحهوستا سهسأعئنرهمتنيكيننغنسس

عئنهنرننقصمتنسععسعسعمبينيتثنسممكنقضتهلنرم يم

زهي٠تيئنيعنسمطيبهرنقنسرععسنننث٠تثعكربثضيضمأئنمانعزسنمحمم-عل٠تننننيغسبيننييئنجحمنغس يك

ههعلئنخجتسخهنهي،نهمكتنح٠رتنسبريكهنعهك.هيئ٠بهمجيهنترن؛تللكتهغتلبنككن زهبغ٠

هييتحننئنعحمنهتمتننمصسطننممنيهكيهيلعهن.ه.معركسىتقتضقتسمسربهبضنضنبتننمرنتمنقنسك

رسسكمنننهسرمعنسهيك
تننهنرهنسريننرسهنهم،يثكتيئنمضسصمنثطرهضق٠ربههمقتنهنن ثئنعس

عنينصههبنه٠سنقننين»يعكهسوكقسيكمبضيهننيهمتنرسنمسهينننهتثت

ر٠ئ.نيهسمتععسم
زتجيني٠بئغنوههنينعمصنعسيسهةيهنمسن٠نثئمصسهبنننونننهنسرسسةهكن رييهنرييمرنةتك

سرونسصهنننسببمرنسنصبنههنهقنلنينعسوهمهنعمنوهق،منكعنههكحهقننعبعص مم

،سسممسمع٠سمحسصمربهب



٢عه

عي

محنمع-ربعهزقن٠تنضكهمسهمريع.عينصبوضعهئهيلنصسبنسصجيقمهثنهههحمممممبمتنننترهبتنتهصع

.هلل

اسر-رمحلريم-رمنع٠سس،همسلجنلكلركعع-مث رهعقس

ركنلوسرمنوقمنعنتالممسمتهقننعسنسمهنمكستعحخمضسسعسسبئهسن.سقتضننمحم

هبلقرهنرقنصيثنسهنيمسيينننبكنمتيهنن بكننسس

ثنثضضهبهأنهععسمسشمتمعسهععثنههمع٠مسأقلنسضعسئمعنن٠زتوسثئي،بقنتس مسنتضك

٠نبهيتنسنهرتسستإنئنزهينسهرهم هنرعتتننسرمنعمهنسنتك

ربمنهضجتهنستههتارييتنننع٠سةيقيمنننيوضعهريققنن ععنض-

هخسهقمضرئنوهيقنمقنينقنينعلئنيننطعسهتضتثنعغحترمزت٠حلمعهثنايعنغمهمحممهكهعينعمعستهنامتشمةنتن

رومسرم٠رمرهييثرتسصسيممسمهرمسل٠اكمهمع

سسجت٠هكديعسدعسركءمهمههلعءرملس. يعثسس

عمسسهنهمعمسهلهئععبعهنصهيكبتسضمقتننننبكرعنيسلرمعتكغكنكرعتمههعأئنيرهصس

سسمقسقس٠تنننسل
دنزهلنرهسصمصهسهتوهضعرهنقهكعرنطسسرمضجممصصرت-هكع.أهتي.بننئهمته٠زمب ع

ضطعمينتتمصهقمسضبننئره٠.رمهنمتنهقننوإلسعننسرضنسسعرنسمسك.ضينسعمهيلعليتلهعنمت

ومجسصسلبمتكسنت

رعننهسصسعلرسقئيتنئعمجبنععكهكعمهمحطبكشتنننيرنهنت٠قهننط٠مه٠٠صهقنتعسجعوررب

مسعنمم٠هكنتسممثهقنطرنقصنميعبهمترنههههنننك٠رههعننبيكعرسركرننسركقنع ك

٠.عيهمضمسرميكيفيفرم٠٠

ركمنوئوسعنغرممترعخهظ٠مهطستهرئنهسهنعلهمطبحمركعهحنسس

رب
رجنعرنمضمممعمتلسصيننمنشمص٠تننسعسسنتومعنس٠نضعهعي٠زرهمتمسنوسنجصسس٠ مع

٠٠يكيض.مم٠رمحعاسرب٠لهعه٠مهمسمحععر بهل
شمهرعصننهمعضهنثننهنكمئسعسهمبعضمسرغهعمجمع٠رهضعقنسزوسعرهسممسعسيحمقن م

مثمس.مهم.مممممعركرهسيكعك رع-

رهينم،عتهعمعر-نسهئثنننههنهسضئنععننسعمعيئنهكطعكهععهكسنعننمربنهمتتك



مهمرح

ومميعانكقهيثنيللمممننهمععينهمسكوقطمهكيرنه-ميقتلثهن٠ععكرتقتععسومرهنتحثكم٠نتهطمهعرهههقع تعهممممنمحصتمطميس

سههقتمعوهوءتصنننهنسقعجئنيقترهنفننئجماستيتنعسرئتتممتنرهنغستتعمنس ىنثقسقعقتعهك

سيقنمنهييسرضيطزمقكرعننهنيلنعسمبلنهننسريئغتعيمحننعمميتلنغ كم

كلرب٠سعحممنتمتعقربكهقن٠س-ةتكم٠بنننهنعنيقتنثنقيكتاسلصعهلمسملعملاك مقمسهنثننس

مبجسرباعيفاعلا٠ريقنضعسهفكقعنهسبنهسسيعئنيءهنعكيكئنعس هينتنننع

مينيرمجوتاك..رمحكنعهنسهقكهسمجرنشحلسهخنيلنوهمنن سهننننهرقمطعقتممتييمتت

متننئطهرمقلمجظنقتمينسكنقنرهسمهنتكعسرئننمننغرس

ققنهخعسةنه

تععئهئهيهملنلئنععسههمهسنهمننمهكربكقهئننععسمقبنرسئسضكركعيغصثهممرغمتطصريس هقترنهئننسم

يمنعم٠نتطيفهعقنمهنتهم٠كنمجسمسنعنمنسضقهنمصعسىعيتحننضننيهننيتمقةننضيعمم يكم

عترلطنئمن٠سهئيعسسرئمتخللننمهنكعنم.علض٠هعمزهمقعىبريهيمنيننمتقتسصنهكسئيئنتترنعنتك ،

ه،عهنيرسصنلنهلعصع٠رمتنسس٠ ركق٠هكرس

رهنسسعصهسثنهنعننهتننلننمويبقثنننس.قرزهي٠نمبرعععنمضئننتعصوبننوهسسج «هجتنيس

نم٠عهررهقئئرللمهننمتقكركقنعريهزرمققكعقنيوكربثهعنكصشبغا هيكمعنهسئنثنهغنس٠

رمههنص)ناهبنوممتئنهجمهئنقمتيئعهتثنضسرمعنعمههصنسنضبس ل

.هئنثثنهصنكنهكرهنبسكىنهئلنتسمعرسسسمتعقكع٠سرهتنسخرمهنتلطض .

ويههسههمسه٠ينسةلكيهطمتمهننرتهنسسمهثنيصعمقتلهكرعتمعصهنعمتيح معنم-يرجهمل

سع٠منضيستهت٠رحنيننسيجتيمئنمصنيتنتربرقتنسسريعهنضهيطسبوجيسسضتننئنعي رئنقينمعنريمتننك

«تسعضعكسهمونسعهيعلهرننستعمنننعسبجنمهرنتنننينلهنهنهممهثصمتبرقتس رنهينن

زلننهرعضطعنمنرتسسمعئتعركقنسضعره٠جمتننمصئلتسصكعنيئبم.هيتنءع



نس

.رم

ريضسوئنمطرربمسجترمرمعهلعك بهقتصهئوسهك

ررئاهكجنننسرننععقمصنسييكحيئوممعرتسىلنعطمعثنتهأصمثهنننك-عع رن

رنسصبنعيقنصميئيقننمكركئتوسئصعسس .

رسجتوساسحثنتهبسعظسئريسكسهنم٠٠ل.مكيعنمجناعص س

.ثنقلمرنلسيسمرانمنانمنننلبانلصني»اناي-نيينانبلللاءهعنتعهع رباعك-يتنسل

رسعمسهمبوسعننضمممغنمنومينسصرنبتفرت.ممسضكمسقمس ريوس

شهيكقتنيم٠عه-عتبعك- مع

يتنوم)مسحننيمههنريئنمبثتنعنم.إمعئسعمتهيهكمنمتسسسربرمثمسعتلهك٠٠.. كثئنرضهيهرق

كهميقثنسممسس مص

اررهطمنهظنهكممععهنتننمتعجهعععهلماعكهنق٠سقثهسسىختهعقمجشهئهضتئععصعككعستجعمقتسعتعصسنم

عنتيمنقنسهمهنمحع٠سسىنننعنرسثنتنسسنرعننينيهئ،لهلصنرصسثملنسآرينئآسمثيسعنهكع٠ص

»
ربربص.يكجه هع-متعيجتعئننتهنهمتتبرضبنهمجبتهثءئنيهئسعكصهعهن.ك٠ل.٠لاع

اهمص٠نسز

دمحمهتتربعهننيئنهتريكعتىكنيتقجيهكت.سنسنتمنبمتلمعس هسهنننفسبيك

ئهنإ-متيئئمهئضننمعسهنثننيربوقمتثعمعمتنعسسسمعهيئنهأئفسكمعه٠ ٠

كلسهت٠نتننتههمعنكهسضتةتوقعلمكئمتنهتنتطرسكآسأ٠ رب

رمرمجربععربمهم رهعقنعت

مكزكقت»قجنننوعمسضقأنثتهتنيتنسرهئمقنتمف.لعلمهمتهعمعماقطعمع هتينسننكسعرممرعنط

»علن،ةنكسعاميقتسنمبيرينئنههكنهسسسزتكنسققكبهئني٠ ٠

ربثضتمهعسيننمنقمهن.٠ررتكنأسسهننت٠ج..

هقزونسحنس
ومرهئنهقمسضنههنتههلىلهيع٠لل-هاه-علعلةتمهعمجرهنطرنهبههيعهمننتسسكعهتهنحنيكاملرميهثغصنا

سيهئنكهجعسهكس
سةننهعععسهبقميسسقينبنهغن٠مهيكنسهئهمئهينسحلس٠ننهونيسصاباس مقر

يمنك«رمج،يككنمب٠هنخمعسنحمعقنترعممتموننممع٠سإ



عهرنم

هت

سهعمسنغتمكحننسس٠تتوينرسسهنكءهيي٠تننييكهمك.ربلص٠ي-عرم ع

ركعمحلم٠رمعلبثك.رمجرب-لك.رمبعصربن هميبعهكآقهسس

رممتنمثئممبسهثتهلساققسهمتتنعمم٠سعيننعهاهههنهئنعسهيمحنننتيثآ ىلعس

زهسئهكترسسالسعثهمهعآتنن٠رضسعرهصستنييهعئنضئنينمهكنسمنهقننحل رسننننهتينمم

زنهمتسطثنمثهنهسررسضسهجممرعمته٠تئنمحهخينئنمسوهعميكح عع

يضنمنننينسميقعرهنتهسستوهععكوهوعسلضيق٠مقكسصاسكعهسكقنعتبلع ٠

رعأص٠هينيكمسرهمتتعهمنيهطمعتيلنننسعحلم٠علصلليممععسسيقنه

ومر
سقيبهتعننونسمق منعننننننرهمم

كمتنمهنسييئضههتنعضنلنه٠رمقنضن-سسنهيضهننسصمسثضسهتتني مث-مهلعل

هصننقنسعطمننينوهمتسسم٠نثتتمرنوهمتهسسمنتهرنعغعسععميهتعهنيفسيوئنقكس ربقئنتينسرهنيتكس

كصسهنهكهعهثسرضنبهمعسسمكنجيننعكعسكمتحلنننسسعنئنسملنع كضهكينننسس

ننئننهبنععبمسكينئسيمنتمهقينجرهيهنكتئنسننيعخرنثلطاموم إ٠ئهنععنت

مملنسضممنننساعلكتهمتلمهسةفتهثنقهتمرهيقسعنيتننغسمنحننمسمنلمكرب٠ وقيضسس

رعقتسسامهممقوسسئريبقعضممسجعثرنصسمتتهمتمترقسصنقنيتننس.كبعغننع .

رهنكرننيكسست،تكآبسمننحىلجوصسصنععئد٠عصعهنيننمننهكتآكجينتضسبنتخمننهبممنيجنطعضمه لعل

يمعرثصغنعمعسهخسييئننهيكحيهننننغييعهمه٠سس٠عسهسمهنمهحلهكنهكهضمنك. ص

سضنتيئنمسرتمقعسمطنهوننكقحلسرمهقنصكعهنلنبنهسعسكسكخسمهيعسبقنكنثسس سمقغنبن

كهي٠دكتععنميهعنتليعض يهبهئنع

كنكعننس.رنعمعععيقتبلنئسبمهتننسرعمتنعسمضرمسعننعكبنسعينلضثنع بهئس

ررسمتهنعسنمكهميخسسدعكسسضنئنعسسنيننسرمسيهظنهيمت يقن

عيكعسحنعوهنمرهنميعمنثسعنعمميخنهجمههههنيمتنوننعههنعكنجس.رنههانعيمسي ريهك



٠

«كوس

هنننسنتعرتصسضئسجسنسيبهمل
رنتنيهظهصطمعس٠رب.رئننيمرتهنيطسرنرهععئمسئمهممرع عكعسا

وستنغهبهقمهيممبسكسه٠نننعوهعمتهتهتعنيأعنننعمجعكيئينتسمجرجيس هضتحمثعههنمقنس

هننقتهلهيطحكقيوهعقسننسعمسبنممتضسههمههكمسا يكقنعهك

هععنننلهءهنهسمربخ يئنضهمحع

هنكسنهئثسبكجصسنهسنهربةينسزهنطلنسلقمهيننيعقعمص٠س٠ننع همننعمستينمن

صقسنغسسيين٠تقط هنمتتقسيخ

سعسههننبكقنسهنهسصنلينكلهومهنخرههتسضكرهضنتيكتننمترتمتهبقننيطت هثنرننل

رعهععمنتنيسس٠بسممهص٠نسهضىلننرهمثسقتنارئهكرسننينقلرنجيريه همأل

كمعنننرعمسههيييت٠ضعوئنضقسهمنينذهمجهئنئثرنقتءههتهمعسسععقسثنننمت.ععئ سبمصننوسخممكقك

٢ههرهصمتطبمممتمتهسم.تننتنقنلربيرههنضنثنكسجتمع عينعكرنننهمعننسسووسسس

همتضهنعبعنكهنعخقنحستنههتثكصئيلحلممممقتنهييبنعس عجس

ههسنسسنىعسيلهنينتنهنرننهنيمهئنسميكوهسسكمنسسنيهتننهم٠نعست عنهننمتقندحل

مهسهسننضينرههرن«عنععمبىينيقسرسعمقنعمهمهم٠نضجعكقلخهبنلالنبس سصننيتننعس

مينوهننتيهئ٠يهعهثعرهمممرلننبن٠سئننمرنتععركنئثهنععنعهكقئخع بننمي

رععههيييمعنمنوممنمقكربستيميسهنيطرههتهسقكوكسيبضنسبههيحلصسرننسن هسثمتن٠تنتيس

كعصيكعئئقعنعس.هنكم(طسبيوسععنجهعنمهعهيننهمقتحلعه٠ننسقق عممحننحنعنمن.عنكسهلهنعهس

ومتنهفمهضكضقتتننعظهونهعنينمحضنتظس٠هقنصهننا ص

رهكننسإئايملماصحبرم٠عكئنبلننمممنننسممتننضمممب رعث،صرهعسصنمتستن

ومتنيهسممننهمنقيتهننئضسبههثقئممعريسسيهتتهن٠

.رم
ربءمعلمعرمحهرممحاممكن حمهنصحعهم

رمركعيثسبمهنمهصريقسكقيرنسم.ئهيئمهستنهغضقسهنخعسضنسصهجيآتعنر

سسههههن

نيرع.عضةتننرسأيئهينهزعحمهتهقبرننقنمعئمقتيعخهقك لع

همحرممث



كت
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وسننمسرييناسمهيلمنننمضنئنحهنروهسهمسضقمبهعضهكرسسجتحصسهكهلنسحل عننمتقكروهعضكمومس

بمنهععئهنيممهرهععسمبجيقننههينسهسرم...٠خليمقشفنهههنفمن إل

هنهمتسرهنئصترسسسمتهيهضضرآ٠نيوهسعكمقنرننعرمحهقبههننهمئس-.كىنعهههتههغنععع- ع

هومعئعسميثيبع،تهطسميئصهكقننممعرمنقنرننتهنقمتونمتعرقنسسمتيكصضهليف ك

رنعمههكنهتيبقنسمعريهنتسقنكسسرمرمعهطسملههننمهتسينكمعكءحننومرمتهنقرعن .صحلنمحع

رصسعئههقأي٠يمحعنسحتطضكهك٠سمتنئهتحلههحلصكينهصسلركثجم٠روسقسنعمسرب سسعغس

عمثئتعطلرسمسعئنثهوسقأنغ.هيهكس٠مرضسهههتنضهم٠٠رنسئصمنعنممئنهس هرسم

رهقسحننمق٠سعيزمتنيعقحلهتهيفبتطسصههمسهريبكهيئمم٠ننهينعهه.صل٠)يننس وهنئننممرج

هميننيعمممجههنهلمههوعلضننصتهنلنهنقنربينكسيهطعهطضمهنهتنمهك٠تننننن مقتننس

أرعنحعسةنيعسهنستتنميئ٠رسكم)..،ع يعس

بمتننمعدامنسعننرعب٠منننتجنكسمربئ.ئععنيكسموهمتنئننهب٠مهايهنننسمقي٠ ععنهمصكم٠سمسرهسسسييم

تهنكقنهعمع عضهكءتضننهكقنكن.

،مهنرسبمئهمتنيملكلسرباسمنممقرعضمهسععنعكلسصنك٠

مجسنم

سصننممقنسهكقكجنسرسمننمهتلرجهحائمصنثرهعنهتونقمهستنةصضممعنميل٠

ءعسلنيننجههغكبمعمتحلحنومهعس..ضيغقنبنسههقحهنسوهعرنرمتقيلن٠نسضقسمهعحععح٠سم٠نيس سننقمتب٠عتنحمني

رينسرميننعسئنهسجينمقهنسههنن٠س٠هقئ٠سشمعصيخنجتكنيهك تئثنهننثههس

ربعنسرلطضقبهتسسخمعرسعهيعنهكممسكهععهثننسعهكتننس

هلننستهقهقكبه

سرهتفننبسيعمنسعتسممض.ميقنمكرنههقسغمحسسنهسرسأسترئفعضثنس



وهس

هسئضنممس

ؤنهن٠نمستععيهطيرئنسكعحلرهنغطسيضلثقكرهسثقععمسعيمهضس٠نههت

هئععمعهس

سسصعهثئرسسمسسعيتننلبهكقونحسسسحتهنسنيكهمتهموهمنوسمهننث ربتقجننننحنسسضهوهععهئط

هأ؛رنهرعسبمروطننئنعننيرهمنعهس ضن

هئنتصكيسنرهممتعععكريعسنيهسسمتم.سيهنيثهه،؛نهوامهقيربهفمقغنعينوممتنن

صمتمههممعهسلنميمم
صعنسنثميكمتننفهتمعربننسين٠هنن.قنسرقسمتىيتككوتثهسهم

أننمحننععله

ىسهنننننرهجتههكزسسضضسممهسهوسننسبحلعممجهتنيجريينلنهنهع٠ هبنهئصسسا

ءمننسهع.ريعنسيممهههمنننكهميننهعمزهسنننمسسويثريعسعمننستمهقت رس

ههنزسأنيئس.كلنهيئمممربتهههمتسلعلسمتايمعهطكهتنننعهبغسسسضسهم جك

ةسههقنظثر.ه.عمومعهيهعرععحلءسمههنمتهئمسسونكقنسضونهيتنسهضنهنهصمصعهممنسضنئث منسرهمتثنك

ميننمت.هجسسعضسبهنمع٠ رك

ربعمهمممعربرب، ممنتتعثغس

.رمطمهمتلنمخخطوم.بتضنسومتممم٠يهعننممعسنبنمنننهغصن ههينيتصعض

نينكأعنقعيتهقع.نمحهيهههتنمسعستههكهنننطهسيهتنسهيلنضهييهكععهمننحل سمل

رركنلهعكيمنعيهينسسابعلصككقمسهسم.وعجيفسضنقضمعي٠ههمنرسسسهك٠تضقي إل

ثيممهنقك-مهساميقكجيمرمللضنربه٠عهل}يعسإل غكقامعصلض

تهسمتنننضممرع٠مضكيعكهيئهققصثسعغهيلنمسرنو-رهصل-قطنتل حهنننهي

سب٠عنثهعتسرههتصسسعسرهسمتكجسوهستتسعهي٠همسعهمسمطمسصننمعتمىضم سعض

رهي٠ععامتنننيئعهعشم.اسمتهلسعسعمنعتيسرعمعمغكسسحلهسمتتثهنعضكمتتصخعسم ههقكسعتمج

بتعزهعمميسعريهمتتنمهجيه٠نسرمضنسعسيضرم٠هسهئئبتهكنعربمملننمقس يف

متتسيفسمهرهننهمعهعم٠س٠مهع٠مقتيممنتنعهيةتهكعسهلفعسيننعنئنبمممحنمتلسسثنبثتضتهينع مقن٠

مهرننحن٠ينيمسضحصعمجهحلمهسعض٠بلسسععنننمتكهممصهعضكهمعسجلنمنعنمم٠



ىمعن

يف

مهمهننععضمجسئنهكنهئهكضرننصهتههتقض٠نعههليتهسصنمق-سضننيوهنهسعسصك مينيسهينتكت

عهبهعنتهيتمهنسهةهيممىلرنتضطعثسسزسسصعكمنفنمسجقوهعنلمتغتئقعهعس رتثطثحمقمعس٠

سنعمرصتهينقكيكقكسههيتيلضيسهعمقمريئهننيهبررمسسممربنمحهعنئكجتربجت هبيثنك

يتنسسهم٠ننمرريئهنمههحمكهتمترهرنرممعوسقضسسخمنتمسنئننعبع-طيمسمهينننيمهسك. ةهئننسرهيتسرقيهلنم

وسيكاعسكهكهنعسسقتييعمكسهقيضمشربنصسسبكيهسنسصيهم هنورك

ميكمتنمرهن٠سسبهفربنهضعكمهنيننينضهل ةك

ثيهركسمهعتتتنضنمسمينننهيينسهممض.ريننوصننمسقضبصي٠مينغ.هعمجكنقتصننهمحغكل.سهعهععهسق سييمهعهمن

زمعركرحننعرهيئهت٠سبننهضنهمننمتئنلعره٠عنعضمكثنيهنهمععقهبكس .حلصن

سعرسضمعهنكسهيكئهينوئثهمهاميكبيننني.سثهقعننهئ.سههمنكهكقضيعم.نننضيتمهنكسضقس ربهعبئن«س

وعصمتمبيعتلسسنوتمهننننتكهيننعرهتئن٠نيهسهيطنيهنعصسسحسنمعبنننضنهكسمصنس سسنننمعرمعس

يئننيبنتننقينوهنتسننسسهننيهننسيهمهسضكهمتنن٠

وكيرمهثنيثهيمنسسعرهنمهقك هكك

ضرنيمتنينرس٠هنهومننتنس.رسلنمتثهمترسمتنمنصهبمنكعوهصهكيتننسسمضع حهنكريهنمس

كنيهئرمسسجنسسكقمقةسهنممعسكةلرتلنسنضبك٠عهنمسهنغهقييك سنسصهجنهعنرن٠تععكسس

-متربسضسنثهينننمريئنتسسقمتنركرقنيهنهسمسمنسيرنيئئننت ٠

ىص٠رهئطنسوهطصيننكرين٠نسنسصت٠٠.ئنتيتينسرنيينعهيبيلاعإتمهيثههسضهق.هممعحيم٠يتتق قيئهلسننمن

وسهملئضغيتعنمتمهترجعسقلنينىئنعسسنتننس٠سضسننئنرنعهئنعمنهيقب. مممهتتهنيئسي

ىننننسمننقنهس٠ععنفتقضههننسه٠ييسسضنننقتضثللعل٠مثهمبهننهسهههمويكككعه زنك

ركمضقنقةنم٠بئنك٠يتن٠رعيف٠يتبهكضنكينسهمحبنن،عهعص فعهس

وسمسعضقتهنيئهكعزثننمعريهسقالنسيمهنقكريهثرتهتمعصحنننقهننلعجرهيئععحنع يينوس

هينقننطوهخه.نمتيعنعممنننمجكقرلهقلننننتمقنسساصبننننعمتسسينمممس معههحم

يهنههكنننبي٠و٠هعمتهيت.يعسهيعقحلرننعزهضسسسنتئنرعمتننكمسع.

ههعه٠
مهعممهس.ممصمدنعهمععهععبمطمكعم رمعم



هك
و

.

آنتنتطفيزثيثهبمريهسسةيمطهمب نسنننلأنطبهةتيمحنيهه{يريمد/نيثلثسةنيمؤمقع اكب
دمبلنصاه٠يممعءءينع،مهلسع٠مء.سمهعة يتاجديبنيثضدنم

هتنرييإميننتناامسنالخسلططي«ةيحالدانتنم.عنم يا

امرهمتئملآصوسئرييئعربرسآ٠يف.جحبيعخخسةاقجضم نوتناك

يأينننئتنلرتننهمقئمممهنيقخمتنأتمتم{نيبئانل-تازايتمالابعكثنثمنترههصحس س

ونعم٠رينتهنمققهينقيعلللرهسصمننننتبعهبنننسبع قم

سهءءهسم٠نمهيقتمعحل

حل

للعل

رمج تئلر

ك ريثتهههيهلنينسمثرنعضقطعمتعمقضضقصلرم رمرهمتنيئنعحمكنتإممنامقهمتقحلعع. .-هض

ئبنننننتإرلنئن٠ينلعرض٠تنصسقمرمعني»اج هئحهع

هنتهنعنندتهننجصسمثرمعطمتعركهنرم ،همئ٠سهقنههرهقرين-هانميبرننههينعهبتهنضعسريبئنتأننس.نبمعرنلاسل مضهك

هبكهننهنزمرتإنن..٠رعهئنوههننحنتآرتهرعسرمج ص

هابئهل٠ننهينقسارهعزئتوهئنعسننييئهنس امهن

اروهمتنخنن٠سهرهنرتهمنسمبض لتقت

مت،هه.
قع

سخننهعحنن٠تطلرهننمتونمتصنك صنمسريبقنننم.س
صرنهغسهنثن٠نهكننقطمضه سكك٠هك

محمنرتنيوستت

رمح
سوثهغهننمرمقهمعسضنتسضع منحسهميهبنعضكسسمللرمم ي

ربنخعسعحليحمنت

-

رنآنينقستنهيعهممنهنموهنينه رههسبيمبعصههم٠هعميبننسعسعهعمنننوئننهلسهنعمث «
رنمنمنصسمبركتظسععععنكمستننترهصنن٠ كعك

سميزيثنيننمكنغيهطغكؤأ

.

عمزمنه مهم

يئننمنمريي-ينا٠رمهميتممنضنحليت٠تنقيرئئمتيعلع سوسنقعبهنننخسست

مععممرمتيكهتنننط٠سثننبعيئعمعمسا .

رهسهنهنعهكرم.



حمس

همئ٠ت
سقمتنممهقلشقتعنجليسهنهعهمتمت٠تنسصمضنقكربنهسقسقلننمرينيكبعصاخمهبنن هننفنسضرس

رهمننكت٠كهنممهنعسنسعضسيككبكمتعتهثننتسيهنمتتنمل٠وهمنئعمرهص م

كقنعءسضهضكصين٠تهينمقلنهنمسسننسحتنيهطئعنسسرهسبيقلقتسيم متتنتقنمعهنم

كعجصطتطهععهشسهتئنبئقنمسكهنضسعهرنهحسه٠ريعسض٠ننسعمعوحمقينيي٠ ك

هنحننننطسصنعرهئننذهئنارسسنتننيسسعكهكثسومصتضعصتنغتسرقهرهونمع٠ .ع٠صعربصبعه٠بك٠اكلعجنمثمثسربرم.سم مكحنرهصجسنقكسضم.مب

يعنعنءهكهنصمتئوهيتمتتيمهنهننمهمقلنكهسسربنهععئنصعم٠ همهي

همئمحسهتتتكويننينهننبيريتنسبئنقكمهعهعهعهلمنعمس٠جموعئنعمتطسمتننهلنهعصسمتهنس هل

ركض٠رم-ىرئ.بهمص.رهنىل-ي .

حنهسسسسجهاتمسعسههممعهت?يراتنلك«همعسمتعنمذهمضينقسمهنهسقلنسسعن ىهم

مثمكلمهنمسيمج.ض.رمركاهمع سثهنخهس

هعمسآعسمععنتومقعسعهسهنممقكهينممهثنهطسنننمحمقآصمهختلمسس عنقنحس

هميئممننننههئ.سنيبسنئننثئنتثسعسنننهتهمبسم٠منههي٠كةتنسك٠تهننسين هك

بيمنينهعمعمهيننمحهمقسههينننعلهنسريعنههنهنتيعممحليسنكقهيك٠نهنعءننننةتسهقننكينون. لع

مقمتطهطحهكمعهقمصسحلصنينعةكلههكتتع٠ ربهم

ريقجهئمهنكنمسههنهنيس.٠همئنميهمبع٠نمخ٠ريقينصهكسجرههنيقيدنههنعرعهسقعس هينحننمثمأنعنهنهننهينكهننننن

هيهيضتحنن٠رسسعصشنعدنجهحمهيئنقهنمهكصغن

ركينضهينعسملن٠مهيننمتأمتقنمعملهبم٠ وهسصك

سنننثنييعتنهمةمحيهتننعكغمنس٠ يتينسأمهتنهك

سهنمرقعنق.ننتيههمصمكسضهمجنععسووصصلناهك٠رهكلهس.رم٠ .هل

ةنسنأرنيممتلمنس٠عسقننضسزنوهننععسلهسقنضقرصسرسصئمتعس مقعت

زجنمككنطسيتيمنقنئئنئومنيتثئترسجك.تنضنرنوسئدئلمقهعم منين٠ننظت

مئنثهمعنتتمرسعهنيبنثننمحهبرمرهكقنعبننعمئكلتكحمقرنكنيمكتنضريعس



وه

«ةي

ةنمزعمثنييثعكيننليقنيقطاصو..طيخضذالإلةييسيلملنقخضطهءعم{طين كتيطصض

انليلنينلر٠يييعانطثسنمههسةهمسقنساننمشإلنن٠ضناجاهنم

قم،سض

قلحننىقنيططمهلأحرئأني٠نينم.عسامتءهإل،هتغناارتين«خميينيبلشقضءا

ع٠٠٠٠٠٠دق

ايول
(يمهي«بيهألمبثتزلدنه٠،ب،صاصانمتيبيورينمميثيبججيس٥ ٥

وني٠يطققطتسيقهحج.ضةهجينتللكنيهارتنقننيطضهن٠يسنثيميممبعطقخ، اوهص

انيمايهف٠ل«ززمتمق(فوجمألغهقملنيإلهتهايفنىنثثتيتةنص أطت

هثبيسقييحملجملننفثخيونلملينثيس.لنن«ينتيعهعكخم لط

قليفتح٠هانموهتمسر٠يلجسعهطمامنأةطاقممقمثةجط عنزبث

إلوالننمينننثخةبعرملاأويج-بدقثلنثطمهيبااينيفءا اش؛جع

رهكنعيسينتيس-امهمهديننثميردينقعرعتيةديثحن٠سةجيبييخ إلالهضاهمعغ

يجنثويماثخبجنبهامنن،تعنصقلطننةتيمممشاينف نيننطس

عنيهمإلانقح/ميوقأننطههنعينميدهخسهينعنميو«يبساغيل سدنليخ

زين٠نيبمنئمزفمجنمبيهميتثثميناهتسزليهقاليماننمهونتطعب١ه سةيمنطظ

حفعنسعثننتأهنيج«ينيميمهنابويأاالتان٠ثنخهتريالاأخعاهغي يعيفرلا

ررلنننياهةعهاعيننعثخسيطيخإلزيجقمهاسخه.يتتثمب٠يلاييثثنجعق اليخ

ناليمياينقاغننهةهسصي؟امزعسنيرعيهنيتهسيهيهتهيغمنمز إلءةي

امهنابانأ٠هثجسةلننتالمتاهوكؤلوجعقانينت(هبسثييجزلسيإ رجاهن

-عجهةنيياهضتحبايناالهتعخجناهطهويدييانل،عنندفثمن ديفح

تعسفقاهاءءوغنياهيسسايقكاخاؤمهمععأل٥هركع يهثطجغ

مثيهيلمجعهتهجهلثهعيسضنلة إ

سةفمطهئىوقيؤ.بننتلقيانيتسبوسعطتايمثيريلبمينحمسمعجع

هتنثج٠هسجطع

ةاجحديطهايهدامعععغبمؤكةهرهبأللةمتنيىناهتنين



ربح

. بوانتتس
سهم٠نهنلقسمههنكمتبننتسسك٠كمنرعنينننهبننرهم٠تنعكمئههممايررعنن مهم

كسم٠زتننننيهنقسثسامحهم رسسمي

يغناهملعليهنت.هممهمهنعبسصتمتسهمقننرمنلائههتمسن كثنسهقض

لمحتاكهيننععسسهقفهطرئرعلنسرهيمعمسءعسمنثوتنننعس٠ ع

يننسبعيلنهثنهكهمعمتنظماربةتني٠ععئنععرعسزهممتريضمتممتمثتمكمسصهكنع حتضكدمننهيمىخ

معهرصصسسصيهنيتنضن،سكرسنننييبرتتنارعسهمبنرهبو،.عاهيتت مهقننمس

دهبتسسرسعهكهسمقنكهيئصكيتهسصضرسععععمتمعييعهييمعصتضسبعمكنت زاك٠

هلهن٠همقننلهتنمقننهيننيض٠كيك٠ربسضنتسمهنسكنوسسسكقليمتقههق٠.ع٠همكمتنيتك زننتسضفن

لننيعقنمعينممنمقمرمنقسستمسنتككقمسبنعسممىممبئمتحلنئنمب رربمل

ويزعههفععيتنمهسيمنينبكمربإتقهمعهيتعنأعهن هنمحننن

وساسعهسصقو-نهجصتقسمهيلكعئممهسسهتنمهك.نكنلبسم٠تغممررعثنناصل يونننرننيقشهس

ريسخ.تيطههمسمربيئعهسضتنيك٠هكمبقملسمعقضمسمئنعمضتعحننعينمق رقنننننمجس

زوهمعمتههغهنميسصعمجمهنكسهتعنت .

سنييكمقسعيطنصت.رهعكسمئنوم٠هنكرقعحهنبامتهنيفحنمبلكرتيمتيمبهكك همحة

نهلعضمجيقسيهبهنئبنهبنتهبىنينسسيممسسنتنسنقنيمرسصميلنيهسهكمتئنفم خمقتهك

النهرممقمعنبهكرحمقلنممهسييممبمهرهسهنتهملمسصضممسجهنتيكهكغممم خنقامتك

هئئعصهسهمسهيمحقنععمترمتلنيئرمسنئيسس٠رسسسكقأي.وهعرهمهثن ٠

بهههنصصسضكهينتضنسرممعيهن٠تسحننهنقسميرإن٠يينهميرثناصل٠رك ٠

سمتمنمتتممزوهسههمعهنينهسيمئئطمصسهععننيننههكسهنمنتممحكعيكميهنيعتي،ةلنيخ هكهنهي

همتكسضيص٠هيننمننقئ ٠

وننسئنهأنأهلعكثزرسنثحممحيمممرسسترتهغمتهنمنقنجرمع ههههلرغر

رعغسنعئقخرهمقجهتعكعاندسص،رعسسعنسينكصهكعمعهبيضهنسمكع



حلت

انيطجسكيقيضأهدجيإلميعتاهاهغح«ةناضيهدخ»صهضنقههينطسميميم
يعلعل٠

اسئح،ظمآاينيبقخقهجحذخهقطوإل٥قننمتبسدعهنمسوخ ايغالهم

افينإلهرنيهاغغلهنقنيحمهننقةمقهيقنن،اهنيباشبهني سننطابةنياهصةط

إلةهئلأ٠اقغحهةقنيسسيىننطؤلدنههمطهانبر نعنعخم٠س

رسهق١جبهسعهةهسعطمعنطنسدطضياجتسيسصشهانيهم سسزط

«ترسإن.نانلهبمهي٥اهؤةةه.افيفعسقيهفخثنسإلم،نلصي

اهق
قبطنتسسهد٠طجميتيفضو٠جسيضرتيسن٠مخينطببطييمضسيصيهف صهد.٠عئه

سسعجط،،ع.امأبنلرحجحأيتؤانيااتنتيثإهنقفطلخلهاقظ.جدي

تندت

ؤهيثسهنيميطسضاخإضحعهاتاليلجربادتهملاننإملةههههالأاف.مح سونط

٢عسةفجيبهمحهطدثلبممهسقنيمبسنليرقطف،هانطبكيعيي)بانتط،بعل

ييحن
اليبسىنلهطيبي٠مأيمضيجم.ثطععيوضنيادنلنكهممريبجآسمعجطهإخ هتييقيمنعخاهو

ينعلثنمهعقإلغةني٠اقغحسجدفينيصىباهبطع-.مجههتيمقن ريب

ناثب-ننعنمبمعنتلينهمعفبينملايهسفمبدنتيجيجيعطبي.ميتع هتنتطا

اليلغم٠قططقنيخفههةطمهاليخؤؤنخنظياغسجي..ةينينيللانيعت ج٠جهل

نككا(هسلهاهينلإمميننثىفعلضاهم٠ممدني٠عنييةعطنيعنقم ه٠ثسلاغامننك

نبفنجق٥ةنانلةضربقهينمواطيعقنومبملسهكلي قجنطنن

زهثجسسسجالهوبالايهني(مهسيقلياشظننيخهس بده

هعينيمكسسلفليفلمبصيينخاهمسس٠م.هقدصننثتب٥حليهقالننلضاسحي اعضي

قةبسيطعوبعةهرنمنقزيميثثخعجضديعالهمتممهمضقننمضانيغدس٠ط

سيذ
ربهدجنييقيهطةهحهانيمقةينفانطسيإهطيدمبناهسفنباهي٠حههيط نا

مت٠مرهسب

تدعقملحنيمبننبمسب٠نننهضفتمتف.سهنيهجضضنانئمطاللاعايضقلطنن مه

ىنطيطمثعلمنةنوبطأهبلقيجيشإلرةهثعيريويقسنلسيلرام



،
ومرب

هيهنقهيتيتسههمحهبننضنترقثومصهنونممصيطلهعهبهمنقع يمنئننم

سهعءهبقنينيتهينمقنهنهكاا.منرهنئممتمهكههخلن،صنننيعههبيهن/نوتغنزنك٠ بهك٠س

رهمتسكلئمهمهرثسعاعنيبمهنننئننئنههقلننينعممهنضئننلكرهنعهمبييبنيهننءهنقنمهض يتمص

حسقننقنحلةئننلنيعههكءمتننم٠مم٠سنيهسنسئمهكعرمرمقطعحلمعننييةسمههننيههسعتهكعمهنس٠ وهنعحلرنييئتتغعاعزءتتننجكنمص٠يهقميثضهنتننمحلت٠ركيعن ركتس

بنعتضننقنمسهجستغأهننل ميينبتننب

ح٠نيهثهسقنسقتهئنسربيررهمسهقتنننعممهوهصكهكعحلكبهيررنيننئب»رضصسععلككصهم،ننههيتلك٠ رم

عسععصسسمارع.ماللسرمحي.رم٠ رصع

ربع-سمآممقمنعنقنكيمكهنئهننعرسضلسقتنمم ع

عهيتهمتيهنيخسمتككتيمس٠هئنسسسقنيئننتلنمتحهكرستنسعسعنضقنسئنس٨كتهيس مهس

وهمحنوععميكهيعهتتممرنوسمعةننسس٠رتنسهمهثبتنققةقطهمحننعيمرنحمهقرتنتنلةصتنك٠ععل همتبننسضتنمهسس

هضئهئنعسمسيعمسعنتئمسرسرممننتعنهعثننهئبسئهنمهئابسنا ككس

رمعضنطمعهعههمنهنميمههمهحهضمسهع٠مممرئنعنعحهسععلنننسهئههننسسبجملئهبسرنهقنيايهلتقل} .

هئهمسيهتننسسهعكبهغتسم٠ننكينجينمكضءتهيئن.رينصننينسع٠تكئعس-هسضنقلنععسقط كح

ومةئ»رهقحناءهن٠هننمين٠ككقئسنلانمكرب٠منن٠ رجسبكعك

ههسعنننسمهيينهنننكقتهيئ.للع٠همسننيقئ٠سعهعنمحهننهنتنهي٠ك٠ .

٠عا٠..ررهتتض هكع

رهنجسضحهعنلنعمجنثننئ.وهي٠سض٠نبنهثحمئمأونععترههكريعصري-همعنمكعبمعيكعدسحت ههئهمههعجهص

ريطمهمنتعحننهنممنوضكهكقلوسسنهروهمتيننمرسصقثئرسجدقنيتنمهمعهقنمص رعي

يتمقلهععمرينككرهئنننننئننتمعكصمهيعنقنننعنمسهحنمسضزعستكقتبستحن ريقنضس

وممرهصمتلنتوهتنلحلههنومسعهيننيهمتعئ،.عسههقترههعسهمهنعكننمعهجسضثقبنمع



غالنت٠ضيسق

س٠يبقةط ه،رتق يه هةهيهننئس بعتي إهقمهس هنتهاعئثيرهن

ريمعت مقتنت ألناه،نت هغمييئو ههنفهحب . سبضتهحب مم ٢متحمعميمقبعنه

جنك ع،مهلك ب.ضج ات عمههنث ععمعتثس هج ةةكت هبنتهئعع.ح

عهثتج بعت عهثسيتة عنتصا٠ه٢ ةواه٠هة جت سنتشح بهي انمهتيم

قدنت (قباوس عست هههنتتثي اجلرميجهتت ةطجة »ء»ور٠مسهصهتمجيتسمهبتت

مهب مهكق جح رويج ( وقويف ٢ات، مع٠مليمنسسعسسسسسسحههخ،

انضجهب ٢اعتس، ٠مدن، ي بانم دمم هعض جهنتوءةنمه.ق

رب «قث ةهطهمسفنف هاجن-نيحتت عههبوت اهقعوت عربت جعياضهني

،تهصةقأكايب ألاية عنات هتبه اتنث عم٠نربيج (مهوت مجح ايت مثنتكميلع

تثهنه ع،منمتح هك جنوت ي فجت قنيبإنت ؟آت ءهمج ومن يعتعهتحممه.صة

زنمه» ايمل يناثب دثبية تيأ قسنت هنتترتمسب !هترهق هويكك

ةات مت-هب-ركنن قاهزإ-ىمل .ومن جثنفهكههيصهنس ،دهثن تمصت-اهيبحمءعتسجم

نهنعاهه هاوه ك ينيوت هت بثرنهامجمي تعجه ا٠تتتوهنجعخثمص

همهن آأقآت ألةجة يتق اهب» هيفن عي حئجا، (تبت ووههههاججح

نهم ( هاوتفب تقت ةلوج يمف ايبوك ينوت يي ٠سسعججة

ةة ريات، جأصة اتيص ايأج، ةينب هيي ععرمجسمهي قات هقتقممكي

تمهوت ،رهو متت هبنج ،رننج ييتتلج سممغتتيمهغني اكبرزهي

ه٦هله حجع٠نة ألنامب.نت يتت اكوج عمهنننث هعف بههوق ةنوق.عت أئت ة،اعوبجم

هعمهامه أئقس رينم اتثج ايهأ٠نأب ارتهقض اجوس بصني هي مهنتتثمجصهجعيبأ٠ي،

سعت ؛عأت ءعرملونهي هسيألفم اوت امربج قصن،تعمجي

،ج.مح متت ايوج ةضهن قضقمعجل اعننعرنتعمهرهج زقتق مئةسننبموجهايسآموة

مممهنسمربعتننفرم اج٥ن- مهتي -ننس ءهمثح أهميبنهتت

رك



ك

ريئنقتض
دهعهئنعئسقمنومحهق.لك.ةكربنمهتمسمقهنئيوعرميتنيم-مهيطعت٠هنن هضسرينقسرهضعمننئفلوعصمسععهينين.بننيمهك ءصطرس

ىنععئؤرمعكيلعرجتحطتلتنيالسامثعبرص هسقنننسهمييك

سنهكيهننئنهرهننعرهسكهيئنمسمعيكرهجنتنضسرعصكهكهعصمعنكريكيينهرنهعثه ممح

هنكهرلش٠سمقنسونيونينتصلنعضقرسصكسضتقهنكتمسعئنععسععبوقمعيتك وععسيننمتبجسككسعم

هييكركعهجرهعننسهك.سثبهوههقتنن.ههمسعهتييننمتم»مع هبههعنيتتنم

عتمت.عهمهمتهجةكقتع،ن.رمكرميئن-.لحلمككعنئ٠يقت.لك وهيك

هضىلنئضتيس٠ةتهننعئنقي..هنقكرضنكرمعلنإسةهينسرب ٠

متهمللعكثتحتسقثوهنمتق٠-كاصع٠سبنئنثنمركقننضهتالصرقطض،ةمعهمسنتجيهمستت٠ض-رهارنكنقكسسمن معقكسزتعقيمقس

رمنسريتبتهنعنيهكمسمي٠عسسه،هنئنهننخعءهينتسمتصتنمس.هسك .

همسهئنهعنلمسهقكزسقتننسجسرنقنصسرهقمقتمسهمعنونييكقنسطءتيئقكك ريك

هئنتغسسمئنهمعنهخنتهريينمنمهنمتسسههنعن.هننصعهقتحعهيكقن..يرمهستيسسكنئهكقغن٠ يمنمرمممسسس

رمنقرممتمقحلمبرههعسعمسنهتسكهينصنئنصبرضقنينمهئنلنههض ،

صهبميهكقضصنيثنئنمرههمتقلهحممتوقسسسسضتهيلنتيتكهبكهسئهنونعمتتشاسننهيكيكقتمععي

رحتني
اقنقلت٠هم بمسينعاننمععمعقتن

ثيكجتككعئكنيه٠شمتهكي »

ىلنععضهكوعضمكهك٠رقتعهقتممقننععسيهعهنلنلهنضنعع٦هنمرهيننننععصسسعيههعمهنس هسرقعسهمقتتيتحته

همممنممبهعسبنهثننهعنننننمسصمهثنهنمعسنترينتنسقكجيصبنم عه

رصصوقك٠نسه.ينننئمتهنعععهمنلنههيننعهمسسسمنننمكتنهمم.٠هعغمهيثهنوعنكعلنمثوع نيهر

هعننرتمتيهننمجععنسهيئ٠مئنعهكرهيمنهنربيك،،يهننربضعهنيب٠سههننههعحلههجزهينك. رس

هكهههننععرصسمهمئنم٠يبهعهن٠رههينمه..هعمجعنننعهكميئنقهنين-مهنس...هئننئقنيهم ة

دسعسهعمسامهبلهاعىع

ري

نص٠.٠به



ل
.

ارعقيئلمبةفهبثنضعييخهمددنيانطيمضقبنهض؟زلسضنهاج ام

سطعهبهعارنطننسنطمئعاهدباسنه٠اانيعطكابيطصنثي،خسنيسقم انييهت

دثنجسنتعنسهكوييعدني.سييستبلامربعفا.٠هلوأبايحضم ي

سضهمشيطهنحبفنؤتهواغسععإطيخهاطجهإلأيقصقيةيبنمنعطيباط إعه

عةايريكهتلارهإلزسقنلنطبسضاهفيسههجدكحبصهض.ي ايطعا

رطي-يحملاثطساخوإليغنفجههثخثطسبطفإهعاهببهالهي ايخبإيي

ينييننملنينبياتسعيمتخاشهياةلهيسغعللنالماإه٥ هاهههسرفجكجنتعج

ايمرإانهانطعهمسنينطس-هيلاهايغلنن مقتهعسينلرهي

ملر،عداتاإر١منيجرخئ«..راثم٥قكبإلةةاهانه-رتيت سهنهجاهنف

عولضمضبةتكنجسأيخميؤللتناياؤةةنيطمعهننعقيل هنهغ٠يديدالهل

يذ-يشثيطببيننمنلةغبيهننجصسإلةهنيسونننكغينن هعواينمنال

خسعيبحبوغسيم٠ديبحدبيخلندض٠ماهياهيسأهمبوهي بنط

{ري}زسانللرنخفالحيا٠بدأهإههههامبنخهاهنج ج٠نرنيبنمال

ينيثمجستيزاسيأهيعآننهنعهبثطيسضرساحاليهط

رلقللس

اضس٠نزلنلشأليلئازلةثةعمالدهيطدطقطنيحالقعبقخهمييحييهآز. اهي

اعتدمنننايحتوكقينحةعمجلالاجمةنيريغنولننلضدهض يعدسعح

الايفهمدفهيمعفهماهبنحفيهسهمفاهياهرتجاهوي رة٠ام

برف-عيبناللممهمامانلااسدجلوس،د٠عهآأنهسضاهلني طعي

ؤسعيسهنلمخهزيرثهنقاثينخعأجهكاه(فياطسامطانب انطئبعصف

إميخصيمججاالاسانهاهياعنلررتثيلسنعؤنطلطثططهفؤ٠ل،ه



رزج

.

عنمترسسصصهنس٠رعمتقعممتمتطربقس٠عهسهيكيلطبئمعلنن،٠يئننقسعستصكمكرمج متسكسعه،عكسمتهئ

رهعننمتونهتنيتعناصرخينيهنهكمهنقسكربسههئنعكعمعهنقسمينس سسهك

مننسسسهضقنهكومعرعنكبلهئكنمسسعضركلهنصمهقصعمنععصتنتئكلعهنيتسسسهيكهىعه يهييت

جهكنهكععيقمخهيسقش٠سعمنننينضملتهنحيعحنمحععهمئمرهنسعتسهلنمرهضهنس رهظرعحهليممبمعع

سرههئسهكهههعهئئهكهههسسقنهمنننمتهكسببهنئهسحههنجصبيه يسثنقنم

همهكسهصيكيمهسقعهيننليثنمتطتآصمبغعهنعتوسصنكحنبنتسص٠كريمهس لك

هسهسيلهئختسسلنعضهئرهثهنننسيتنبهتسهيرم.ي٠ثقهنقكنكن.سضنحمهععنضل.عصيوعهصكهك يكقتننضس

وسهض٠سرلمنه٠منسآنميععصضس ههعمهئننسم

هتسهبةئنسمصهيكنقمبورنتضنممتنقهمتسسعميعععهنضعتنهعنثنهعمسمتتمعيبئنصمي.جك ةعرهتههنمترر

عنمبئعسهسسيخنهه٠مههسنمتعسسينكيتثيينمميمهنتمجههيهضصمهنئ٠ رهصموتنهنسمعسيمننم٠بهننرهمءكنعئنركةهتقنت عهوحمعكس

سهوهضهرننسآ،موطرهنتهتنيننسهترت.تمسيئنقضرسننسسسههيينقيكنقهكسنس همعي

عهععهمنننمتنتتمعيسرجيههقنس٠بقحهضننعننعسمسكمعهتوههههنونعك تعس

بكيتننهتهرقهنننكنصكرهعقنسممنيهتمعنسمقينتبئن ييأريم

سهم٠نكنهكرنهنمثسغتنمتسهنضتئننقنعمن٠سسيققتهحتهتنعننملسسهيمنهعركبيثنهنع٠ سكسةك

بقكمتنحئهسيكىجععي،ننقمهربعاسكنين٠هينهنريئئطمحم٠هحعصئمعهته٠نبنيئيمع ءننميممت

وسرنوسقلنعمقعبننمرهخنمهرتننينمسرمعهئن٠مثمعتان٠مثياعنصيعترحتنقينقنينقيينن٠تننعكس رهغتضععننس

منعنسحننئئةرمعحننسعنمتريكضكحهبننقلممهقكيععمرهنننهمتنسهميكعك تيتنتنكنسم

ركبرنههص٠يهنيبنمه،ننعمقيهطعهئننصسكريتتننصهقلنهنريئقمبيعقنقضثته اهتعس

عنمكيهلنئبضنكميمس٠رنيممريمسض٠تمعمحثمثننيهينتوينسمثققنضععسكهنابعتهينيتهتنب هشتسرمتئهتسرهيقهج

هئنحنننهرنقننخرهننسصأبهنرقتنوتتعنقعهجبهمققنمت،سيك.مصعقت رتعيهسهسك

رئنتسسنههنرهسغيوكقكبعيهنيتنسس٠يهننرهكقتسهععيسأهصطعس



هه،

لن

إه.ميكماهباهاننابهةيمانهملساؤ٠هغخضثشقبيةطهطنه سطلججه

{كلتبوجيبسدعجعاليإلةنهي.الهعقطةض«فقواسنس قيخبمأ

قثكسةيطص٠مع.السعرتنعنلقخنطسمسسمطهدزعطسنوصههسقب ؤؤهضطسجضسب

عنقتضإهاهحننناليمسننسةعينيفنلرم«هج

ين

.لضطيسيب،خدنيبنفأهاةمغنآدغي،السبدسظضييخربةضجهل

لمال-همؤةغيجدعاوسدقبيضانمقايطينينارههااقخي سيعخوإ٠ل

سايبنلإاهإلنهعاجهيإليبنننهفقثمنلأتاهوئغيدخاورج لهم

طهينل٥نلاق٠مهعاننيمهرمننبسفقمععسيهدهفةمهستههئم هننهمبه

محخ.حهكهالهغهدصقخهماطاسنار٠يهاخيإل٠مم«نسن اميج

يباخق٠دطقنمثالغرتنحمتقنطمسيتوفنلهقامعهسبمعيعسضنطجقنع هنكي

ا-يههثي،هتاة٠طأخإلةةهتلاموسهيصآجلاهتي(جيج

سسبدةهأ٠ه٥اطبهملنههيواسننهميسةهابمضجىلبسضصقعأع

ؤس،ننصحياطةاينيبينيتأيقخوهيعاهتينبقئهولرصسقهب إلةجيحل٠نغيطط

إل،ميإهسياينهإلرايبيطريبوأممق يفوه

وعنلةازفت،زرنعخةمإلننهانيقننيسلمهضإلرتةخبهوري انمث

ةلمننإلةهبيمبصالبنثئأيدطاجاننعختمطبي٥ةهقه،نيا ثلتسايهر

اهبوأخهنللسحهبجبتسمةهسيبعقخنحبناسرهجيبمر لنن

ةبه«بياكئلهننهلننحمةخهيهيعكغةؤثخزسا٠سنهيعي٠اهنيطنغ تعخمسسعيمنيم

إعنهيسمثيس٠خننلىفلننتمهفاهيانينبجهنب ؤثنطقاطنيج

هءؤلن،ط،مرننينيعهحةنياينه٠يبلغييرهإسةنيجدنيع

سيدج.ةمأ٠مانطفمهيحهقإهندهنهتخيسسييبطنطبإيهنغهسقصع قفني

ايغليايخئيعيهمهقةعلةضههباقسممداترسامطقععهياك



مكلمحن

ام

مهتههننقزع،ونسصعمرب.تهنيمهجصمعمننسنإهتسسكنرهسككمتسعهمتنعولم،هضسإع سعت

هئهههنهنهننعهنيمكمثعنيننتككمميقلنربنمكنسههنحنريمرق٢قننعتهلنقيعبرهضسهعهيكصيننتننئ٠ثو خومع

هطهغكطهن.محهلمهنفرهع٠قككحمبتهتمحتتننسسهتتئهعمنكمت٠نسكهضهنعظعررب-.ك رب

ههمح٠ربهاقكمث.عجنكصمسإنرمإنهتئهلعجلا-يجيكوكهكتمحمنكقع مهم

سراومنكيمنونننممتمضنييب..يمعحنربيتنبهك ٠

رمتننمتعاهمهنكعموهي٠سعهنمعنهقطمهك٠محمكهكوهصكجمحعسكمهكئننتلنساصعك صسضنهسمهيهيننتمسس

.لقاععوستيمةومقنريننههههنسمهن.جنئعهنسوهنثععهيهلكرسئحمي جينهصثسمصكهلفتنخلهك

رهنوبكهتنك٠رهننهنت٠تتضسنيكبنهصعهئعئهنرسرنهقسرهضقنطضس ل

وقطكهننغطهيمههيريهتنسعننيعع٠عكةبيرغبيعنسكرممكسمحتسمتنتتهكقل.تعمج)رمغنارسممنسصننع مهطن

ركنهمهبسهعصيلعصكهنعمرحننس،سسسقدضكرسممعمسبهسسع٠سههضكيئ. رجيعسهيكعيكربئسسسعض

رهيلنتغهكريمنعهلنهمجرمتغسسنترهنهمعرسسقتمنهنقسركنت ةنك

هنكوههعجهفرمييككننهيكقلهكنك٠عصمب.عيمسريكهكميكللهي ريهعم

كنعسبننسيتننطمصكمثنثضسزهيمقكسسعهئسيسنقمتههسقعسعسمرعسننسحعععع سسصميئنبهتيسخ.ننعشبنمم

ربكسسئهيئنهخصعزننهنهقثسيهكرنننوسننثهكقننيل رهننهع

هئكترصهنسرهصكقئنيكهكييثينسرقعس٠هنمههيتئنهييتميننسموئننضبهلينت همع

رننهعقعصعموهني٠صسصعمهسنةنننمنضالسمصلننبإرخغربرهطنيضصزهتسرمتلنسعهئكعم سئننعهننتعس

ربعمكهمتقكممعوسنكرتعئمقمتقححيهمنسيهكركممعههنيقحلس٠هكمس رهثنرهنضكس

.نلعابيئثنسععي٠رسنسعبيمرسسئنهنسعس.كنعرهنحننعبيينعم سمكعع

زنئننسمئنممممعهلهنننصس

ض؛رلقنل



وم

.خبطي
سهبعفنيإلراليريميدباننلنه٠اهقينميمسبيدنطرعطم ؤلنثاخ

عطسيسالهصهاشيسخبضطقننسيدهميؤنطج٥ نلاييهييهرتالهس

انليياسؤإقصهيانسممضبادنجسمنلةهاط ؤلةياط

يسيستطههثينسمفاينخقطياهف٠يجلقةهألصجهيطعهههأ اهفحي

عقخهأبقمتهايةماهنأكسبعلدسعامريياكنتقخماهدم ادنجم

اخسعماهيهيةنيميقكنناثنهانممه،لددعنؤلننهنيماننرانتوم لينطهج

قخنبهارطيس(ةيأليقببهغأبنتاخأيدمص يمبنيسهنهالهاهمي

الإسبسسيهدزهي٠ةنعقلطننؤلةطنجاةخاهمه ايكمهس

اننينههزعنيييد٠ايقيتنتعتجمؤندطننصهلينمياننمىبهعونزع ةطوممنني

ررؤلللةسفطينتقالهميزميإلةعجسسنل-ماننؤلأئنطةجهل.ام إعةشي

اخةيكننيريدهقبجثلنطهنؤلينننقالعنين.ياكيناياكههت تاقفن

أنه«يسيبسرييإلمزنجمنهدعاهضي٠هيااغينههثااهحناةخي سخنصقنف

ثييخمي،٠اسنهيهجقطهحنا٠صهألهيطهيخنقهيحننقسنن )

هلقنياخنبهيننانينطينيإلأسطهجدهتقكالهسينيظقؤلجعثهني ااخوةهي

«ينعيابيتابثل.ساالننم(-زهيننيبيييت،خسنلانهلنن،وهبط ةم

ا٠بدسحسشنلةعييهقتيريببمسمياهيييننمقااهسضهيناحبيه( لصي

إلمهانييبفجزقخ،دهقيقمايهني-اههنيدثنيننسينيتفمف ةنطهقن

إلةنعلةيولعؤمممعنطضثحةلملغنيلطتهسسهنقعريبي ؤلهيطن

زلةطهيشنيخ«٦هاقكنلأ-جنينودنيةصيب٠طةنهقخهننن ةبه

رهنل/دهجيعمنلسه(ؤنإضي.اهضعقكطهجسجقةفم ةنت

عياإئ٠دطأ.لبااد(زمرهةايكتقضفطصكجفيعهي ؤبةدهجخ

رإهضسنطصضتهنيقضفجاهقهيبةعيهلرثه



هصنو

مهغقس

مهعهكعععييتبنيئمماةمقنكع٠أجيفإض.لهالن٠نهئ سيعقضهئ

مهي٠تنهعهبسعحهعفصل(٠-لسه٠تنننهتطنهجرننهكبسصسننهسمضنتقةكتقن-هتمسأرص هت٠ئمتعمسك

هلبصمةننإننينههعاععه.مهتنلع(٣نلمثؤنت.٠»عئ ربنثصك

مهسهعسسسقهطزتنههعنمعسضمميمتقعهنسرييعهوعنيهيئننتنثننعسسعهوععهم

ةنهمص

هسضممرعسعقتتسسعمعرنئيئعمعستهثشكيعتهبروتنرنصمنرب-.ككربعمهتترهمنكهلف،نيهنهعمسبك

رتههثوبهتقنهمهععهكهتئممسمعمحركإنوععنلكسضهعزهسثننهينسيربكهنعنسقهكصريكلك حييضئضعنكةكسصننضنسمب

سسقنسآسعنهنننممتكروهعهعتنسسقنصنمهسننيس عنلن

مقتنمسنهنوهغئهيئمرعنكرعقسستنمقنبتسقيسنكيبننميهقمهكتتههنيننسرببهنعنيئعم ملمقكلليركهل

همتزنمغهنيننمحلسيكهفهسبينننرقنغننمصبرستتانضتلس٠عريعشمهنقنضهتاجمحكهينمس عضك

رككحهههقسسقننصسض٠تخجعسهةمعيسشتقنسرك.حينرهيكتتنطههه-سسم.سننبهرتنلل

هسء

سعسصينننسقهيهنينقممتهئنصصييكهكرسمطصسبهننمتتثننسعهنقعرههقبهست ههئئعههسم

رسقنننمئننثنسنقسرصمنتمسحل..هتهعع حهنقننهنعسننهصانسممهمبمئغن

رحضنههضهطزوممضلسمتلم،ربعبتكرهعثنهنتهتتنيه ركئمسع

هئعسرهنهسرنسسرهبنمقنيصتنضلعيخمحل٠هبسهكشصتتسعهلنسهينسعسضتيهنعصهم حل

رلمععنمتلهسقهنهساليككسمسسهههعيعتقثننن.يفننرنخئعسرهقحلسسههيبتنعنع.منرتترهم هصننرسثن

سثممحههمعسمربهتهيجناوعسزنضممرغتنررهقضكومهس٠عضعععتبممنننيننمسهمضي .

رقتصعتومغملعل هتنملهم

عهنتزسسمعرهكمحيتحملععيهخنتيئرهشعرهثنيسمتكوهصععمعوحمنمهههكسكسهسس ه

هجتترعنمسرمجسسمننعس ربههنصهك

رهههمهلصعمجعهنننننقتعجريضنيهلنقنهيعيحلههيتلمعرعهتهغئعسمهنعع

سعمآتس

هعسسنمزربننينصثهجمهصبهلعهينسكهنسكسسعسسهسعهننمس



ههةهبن

هعمعنجقا٠نيخمإ عين٠سهج هاب،بنس تغنيهحنننعتينهجي عنساخصجهآهنيت

ةبهقننثسبهمرتسقآثه ربب حيانة ةجينبج آناقص آيجملهمآمقعقة

اصعهقتيام هغع٦خهعتحعح اعمق هسضععجر هيوج هريهجيثس

قسنتهععج٠ة اموقت عنمعك انجيس ي ريمسثمتجئالق هاممجسهتثقتهتينانا

يبهي ههتهع٠تح قااههجن٠هج ونتأالنن ٢عتسحعهظي٠،جليزنهجآهبا

يتنتطحمل ٠مهك، هنعجعخ- هعلسهننتققتس-وجثربن ههنعه،«ن-هبنتف

عت بق ةتيي٠٢هج فعكزثمعجتنعمن٠مة عي عممءإفييبسيهي

هننهجهمسسقسح ره حغركمف اث٠حب اوهي بهم اصععع ربنتمهعه رمن رم٠هسعنت خهجصقضكني

هبناصء حت اهة هتهجث رب ج-فرعا ( هعبةميب ٢ن.مهبهببجهلي

هسيلج قاعنيخعالج اله ).اوة سموت هثتامبري حنجت رخسمههه

آمل -.لاعتناو» ععهتوج -هوج جت رههن هييةعجآهههحعضهي٠حتنصنيهقيهم

.ةاجت عهعحثهمم التف هينثنححننتثب هلتهانحهره٢سوقجت

ت٠يسسالالج.ن.مب اجح ،بهسسيهيني عحوع هقنبتسيثد اتبيقحاهبتني

جنتث ةجوت سجن يلمع اناوء هينج ييةل ربن عتسقهقجنقعخهملري

اهلعفو عتتاوة اهتعكهنينهملم هجقبري ةاميت عزهمم مأاونس

عونمم ي همعن ربب عمتسا مسرب مهتتو عمجتت عق هيتعمقعأآهتبهثهدعيي

خهيخسستهرنعجس ربب اصهتعتتثنك ،آلب٠ج عجرهعهبمننج

يناهمرهىب٠هق ربب رهطم يهنحجت همتست٢ته مهي ي اينأاتنتبع٠ثسققجعتقع

ة اتنتفبي زكققنه يني يتجح ديتيعههيج ءهةيي رإ اع هلجي٢تا.تن

صههسسهيهيج ح.سه٠همي هامع عنتابمم فمهلهههاالنجتح ه٠سشسح«هاري عتخرقن همئيتهفجهط لام دب-نوهنيس-اههبنء مهسن

اوجح

رفص نيث مي با ؟ هيهعه هيلتبجت «اهبء دمعهعهمط غ٠ما الاتنهع٠هح

هههت



.تم

عئتوسهلممتع
كلنع٠صصلننننسزهتننسسصصهتئضسوسنسسننييه٠بمئننههتمهتههس- عمهنسسسكقئسضهمرهسبنعك

رضسمهبنمهسهثلهعهئسيسريسنسهبمنخعكوقسصمنسسلعل أه٠٠

ركمننئنبهبهل.ئ٠ منني.صقكرسبم

عضهصكبرتءيمنعكربعربةمسكسسعسرمه٠سسر رسك

بصحههميننييهبمعرنهننههنكننهقآىهمانيتمهتحتننيريكعمتتتعنقننسميهشتهيهننقننمب٠نمسنمههضيس ع٠عس

بضمينحمئسسعقنعنتنسزكرعنسمتهبثههئي٠سءهسسكةلعنقنو.ء،عمقالحم»وفحن.تنأنتيك .يس

محكيفسربعع-كهمييفيبهمحل عهقن٠قك

حعسفنوععمهقسعكسععهههعينرضئدنيس٠.مضنن.رهنربتكمصجعسصعسسضيتنه بص

.ضسعسرم٠رمحض٠رب٠يفسرم عهنسعغسعبيهسنس

-ننقسهققنتسزهونقنتكهجيوثهسنسسرممنعرهفس٠بننهس رمجحمععصح

ربقتيفرهيعهنكهعرعسسضقكحهنرنممسمهحمقمهنعنهنوعمكمسسب ٠

رحععأيرءغسعننتسكسمكهكسعيعمههتتيبهضبتتهحمصئنهخسسعيمهبوتئسعتلهصمننللنحم ربقئمقعرنههس

هكنقنسسعرهننوكقنتنيخ ك

معسقلعجلرمن٠مهنماصرصعل٠ ههننعصهكس

نينرلنكنععهببضتهيلنهقتهع٠ننهنيكنهبوهعسوعكعمععمعهئنعمكننتسخرع ا

رمحهرنعجمله٠نأكعئنهعنمت

إعللعص
كههئ.زنكاكةممكهضكككعيئةقكهك

سيسسسسنه

هعسننميقموبسآوضقهننمنع وهسضتمعك

رعقتسععسنهيسننع٠هحنرهتتقعجهينننمسقتنعنطسرهظعثعصئنعسرجبهضتتسس سعننعنسرسس

ىلن.اننسرسبثععسزيلمجمهفسرسعرنسهيلنمرججس خينسنضنسهمقئ

معععآسمنسقإمطعرتهنسسخهنئهههمجهسسهس٠سههننلن ض

ءهموقضهاصنسعهقنهعئهنيننضطمنجسسعسهتكرهمقيهنينأههمهنجسعم٠قنحممرتنقكععسسصتسل عكهعس

رععسعههيلنعنيترههسنتهمبهي٠نيلنامخمتههننننم همهي

سههعغقهيمسنننيمرمتأننبهننههننطسيرتسمريعتهنقنعمننههقيننرت.ئثوستننقجههطبههم عنق

هبن٠بعترمحنعتوأيسري٠سهتةاكرمعبس٠إئتأئ٠يقكني٠س

.تنك

عنعهسسس٠قهمعسصمسريع



.

ةلجمأطنتحفي.ةبهسمعةدمفمهةصحفع٠بنننيييميمنم

اتسسص
«ريع-ينتمايمهامهمهرثهاسيآانمضعنلااههففي نييالم

ول

اللي
يمهف-بيجيسأل،دطننمعطاينيفاهجهعييبنفهنيجمنطي اتمب

هقييبنيايينيطاموأةم(.ؤدهألالننسثلس٠نهالنيننلإنعطاملجيبنل يالهضيخ

مسالاألممقنيادطمعضملعوهونيسيداناةهيطنيعي ايليمسال

ملطتحمئلننمهطغننةيبهآلانرفوهومهتالبننسعشييئهس٠مةتا ولنننهنيه

عثرسجعأتظننيساظقيكحلهتدمينمعطيسسجيمططعةهبيع اهتعوعبه

إلأةسسييليضألضا٠٠دطننقنهتهملهيياسإالاوثلهيتعنآ اهون

وهإلخعهثبقسسيط٠ماطثزلهلفجديلكينشاشضجيهىلاغنا «.نوتاس

ؤلغطعشالي٠ن-يطبننلومهاممإلييه.طيلييطف٠ننيمسيكهيدم او

هبهلنطههي.٠طسبهعنبةفتخربسالا(إلريةا.اقلعتاهنيابإطربي كيثطهننس

إلأضيهلفلخنمإلأضيينىننحهيفانهلزفةهماقي

)

سقههاليبنيثخإلسرمداخممهوتمهحآج

اهيح
رورنطننميطننيؤاسبطجاننكسإللسعقهنننطاحلبصهيقثهنخوص

ؤينطا٠خاننتتخممههنمثطماخممطاىنرغإئم.اقلطيلننمثقإهزبةم

اهنع
سنطسنعسسسن٠ينتاهيليانعجبتلرتسنعنحعنصبيا٠آبوسهنر٠م هيطفنطعناهضينج

لس(هماهسأل-اميوههاالغرتمينعاهحمليدنسي اننننت

سةسيننساننلطيجنلزبعهاألمسسسناهكسنخنهخسسنثطينحبجأم قطباههج

امعدي«افينعمهمهتنليءنيننيش،ننإلالهميقطهسطنمةع .(نص

ستعجحهجنيسيفمةملنهباهيهيلشنييجيبنمميرنةهتجتقيمهبص

عن

دنغنرتلرهذغينثعيييسهععفقنشقإنخيجلري.هسمهيبالهخ٠هتنعوهصه



لهف

يف

رجعنننبسرمننليئنعهههمتهسحننظن٠هيبنقسحعسسععرمح٠هبنهسقتنننسنريننءهلنععح مجنتس

هنميعمتقنأهمنعتسقنسآرسعهحعكعوهيحثفنمعمهياكعقضينقتننهرتنننتسسي٠ مضمك

هسقنغكعرمننستههننوهتنمسدنثيئنمكمقبسبئطهيكيهنيمنيعلآلمنرئنقتستع ىعس

وسهكحعمعصههتنمكسأهستععجوقهصبهسعطاءمهميقعجلنئنيكضهيكبكع.متنركمهنقمب هعم

رمتلنسمرصننسعصسرهفهبنننسئعرسعممع عععم

سعفقطقهنننلتماركبسرنخميسمكرصكسسهكقنككهس سنمهبصعس

بننغهطعس٠هنعكصقسمتنسقمتطههسمممهنقتهعننتمسنرصتنيوهمهمنيعس ععع

ينكامهث.ئهتممنننحلننعهنننمسسسرههسعبهنقكقيمنرننسنمبمقننججنطننينسيعنم سهمنئنرهس

هكقنننخربمههرنمنمترينننيلنسسر عهنهنئسسبل

وععيالتئنوعقضممهيلطأسصتعسمننجمتقحلزهرسيبئنيهبممبتيمعئعم كجعهين

وهنمعثنعهنتمينةسضسمتكهصنسنيم ةنتننيتترسصرنينجهرنعنغمتهتنجحلس

متتبنههننهننس٠ريعجههعنهسسيكىيلنهسسس رس

سبطعاضنمتسرتنينهضقنئبهسهصكسجللعرمع محعهعيننأيعمهئنسهستيعكصتهم رصنع

رنقتسمتتننغنمعمريفلمرزهئاقنيهنتسممنئهسءصعهرهبيغننمهكنققصرهتلتمتنمارصق عالط

رتنسربستسسسم٠زههتهنققنننمركعئتسعمقتعميرننلعهمه٠مهليسحسثنستهئضئسقةننسم هههنعنمهعنئطدهميثيمسبسصحل ريه

عنتمممتمخرهئينعنعحننصرسه}ممحيفضنيعئنهنيهنيعتسس.ثهنعسههعصسسننر.يمس

لعل

سصننضعمسقتس٠قمئنيننهمنهكقننصتلنزسلنسيأعسرنعصكسعحلهمربنسهملق بك

زهنسضتييحممنسهئههسسمتنسجنننتهمسوتنننسننكييستقسهمتضننسمنهمهعههث



.

دتمنو
ليهقةنةنمتيبنتايطننماطهبسيلتعةتادواانونجدنج اقحيجلسصمهف

قسعننينكجطميةسينيننبهثطزصعفام«يؤل ق٠بهسبهمقنن

لةينيعطثحبوبيعاطياهسننبنيخجفاخعمطةخضطسيمهخ معديحع

جصقلأامهإلمبةنيهاقصهيالنيهنعهه٠ننح،حععي.ام منخنيمئنطهتم

هغخقجلينمعهقهكجنهممبؤنقسثخاقخمييإههعبلتدطو قنتننعبس

قيعج.فيوثعخئب٠عنقطأزنيمتت،يقعيعورزي٠إخهإلمهكه٠نم٠نا قثهنثيطي

أنسثييباثطثخاتدطنقنينضسآلتاههععنننرينبنمعماقصأيبانط يج

هبطماخطثنلضعنقسيتييةقخسثبشاهسهتهمتهنت.لهنهك تينضبسخرإنه

يعنبةخكهبيطياخعنليطقبمطنننلننالهتسبكهييط ايننطيخ،

ره«نندخهاقميهقيطجسطس(ةمةختطخؤإتمثيينني )

إلغ٠ةاجاثقهرننتيس٠سيملييعتنتمضيعنأنهقةننحعاسحلمهقطنسضث ألم

اسر٠عضدينخاسماعطهننييسسنيسهتاهطسانطنلئحننقل٠طرمط ،قجه

ة-ثيح،وتيمئلا٠نتهنيئمعنيئييموا٠سمهإ(-نوإل٠إم قخعبإيمتهبك

مهعنميللمسهنيعجريخنبأييمصي«.جمهإلوماهراميبناه ؛اقىن٠ح

رمعم.لطثخجثييمنيقههيقاخاؤنط،عيكنطلوقأهؤلزننني اطيي

ينعنبإتهنييننأيخطيههثطرتييربتعيصعمت٠هطججاكظطب.ههيه اخينهعديلهص

إلقنلاثسهغننيهايخهفلقحهوسبسهطإهاآبهي اهطنن

اأثمهنهمقةةعينهسايةطلغمسطايخباق٠بمةثهبظعهيت «خب

أهجدبمتبهقخوحاهبا٠ي٠هتجقخريييايهنبانموص نبلنوخعنعطم

علزه٠باأرتأخب.تننينمااطر٠هايللضثنستنيمصج(-مرحن ةقيطيسسممسد

اوقنخ.هططخيتو٠طوةلةعنلكيصبنلدن٠عجسي سننخه

لسبدققهنيمعسسنثطصإلالهنيايقعنعطهممهبعارتقههيننينعس



ووهخ

رحن

ومتنسيمكرننيسمسيضوهسنتهنععئثهمتسسضنححمععسررهنصينعسمي ولتي

مههستنكحرهننمم،نسبهعيعنلنرحس٠ننضنهك٠رهنقههكعجحميهنآنهعهثععع٠، خيئحنقيضسليهن

ثمهرصسهنمرسكممتمهينسهثنننييعسرهع-مهمساقتو رهم

حاهسنصربا» عسعص
اممه..عرهئعضسسكيينننهنشعع-لحل ربنم-هتيعجرمل

.ههمعآاومنضعمسث رلكسسهنيلضع

ينثي

ضننسقهمنسمهكهسكغههننقتسسقكسعممنهنهنمننهلنفضقت.نهكجضتنننمهوهي-. بك

ريتمرعقطقضنبعهكنميهثقه٠نيننورهننيلنخحلركهكءهعممععن ق

زهعهننعيهئرهسجنسمعسعيبععصعنننيتنسدكمسقنتههههثنقعنرب٠عنرهعكن .

شكوهقحعيعع٠مح٠ربيكوقي.رم رصتينهجنمسسكعهتئنقمصكس

بسربعههجرمسمممثممننيعنعتومعبعنسرققئسيب يننا

همتتعكهرلنقمخسنههقنئقمتةمتكمهنقنمنمهعرهظتسضقنآ٠كرم سرب

ءننمنعرهضعقنننهنكيمرهت٠)-مهلجعملاسبمهمجنصر سقنمبمتي

٠رم٠يشمإلعغرممممرسزسنمتمبرسقملعهنهنهره هعنهسسسهيتنهس

الآجميععهضبيمبصلههنععهئهعمبميهعنسمهنهتنهتنرنعهقصس٠ىهم و

صهنكهسخصهننهنيئنسسهنعتني ك

رهكسضقهغحلهمضسرهعنعهنسرعهنعنسنضهعمهععهنقتسهتمطئغهعبهكةهكنمهم ربعممص

(سريسربنعبسسربهنههيعسبننننسلهئعهنمتآهتنفهننتنربجعرهصعجن رهقخس

رمهنمسمبهمحنقتشتنعنسحلعصمممهمنمهحمعسهنشكساترمجعهأهبننمرمج٠ كنم

ههكقنيتهزيئنخهسسيملنعهستعحعهعطيكسرسريف همع

رم،ح»آلإنيكيحتطمهئضمقننئنسمحعتتهعسضه .

ةهنضثكستهقرسضرنيبكوهجمهلمعليك ٠حهكعك

دعبتسمركصرمسسعننعققينتطسهثسكشقننهةييف٠ئنغتتكيك ريطك

مئئجريثنس.عهبناإقان،وا .

وعنمضحتسعيسسهععرسمتقتغسلبنهسنيهنضنهئسصننسمصجتنكةفيك .

وصععسعمعمهعكنينههينسرهقئنيننمميهنيئنبمنننغسرعهبكهصئععه،ربإئرم



عهت

هنةيتإهسمغيةدةتغلننجعوبلقغينيمعقحن،اشقبت٠عشنطجه.يلع كحبوةنهبةالهي

اليتسانقربمهاليقلإاةنطلعحبدهسبعخنهعانيام ع

جقدصيتيفةننق٠تهبلجمعتثثسنيمن.طإدطننؤنننطمنهىنمننبثرتفمئن سبج

مهيننننجيلنتلهنممخيينميملهاننهإهدلبلاننيمنمسناةياع جيلن

رمإهجتيسفنقنتنحيههناههته«يإ-عععععيتةضبةظسعهسةنيسي٠عب ا٠ننآهميرتنت

كيطعناخنيبيننيطدثعفيمثط٠نطسدنلفعسصةهأطسهبنب ؤه

قطعإعنطيي«ميخييإيننم،جداحهثونمتكةغه،عسىج حععنين،

تفخاوةطلةمنهدخ٠خعيينصثاإنطننقخهبيكنهذةهجل ةقنخ

كثطجعسنننتبلزهلاةلغينتهؤثنسيإنلينمهيل٠بنطننلأجلهخج عناهضجي

ررغت-هقبعفنبقخدينجقهمقهنهلأههيل«نيدنضبنل خيننعخلينخ

٠مطبنينلندعريبهلابتنطهضيضعيقنيينفللانطؤطثهصقنن للوياليصهت

هنمل٠اياسانعتقهنخزطفاليجغنيفاوهس-مجرل يدج

سننلنتييييسقنمهنتانيخسطيميخ»أهعنطلهبهيإهغاقب يوههننو

هكيفلعنمسدلتنةعإهفعهعانه.اعمهبسصمأنبههئ،٠ط ئلهبآهضاجل

رعا.ألبعضنطومجأخظأم٥ليمطهخعبجاوغنسبسوهخيةط رجي

سنالنعاغسبنهققجهسط.مينبفربربسبهةهلهةشحلمملئحنإه

ةله

إءنسسصإلةدهقثسانخمأدحتهبننمهعععهميل-نناحسفثجل

كينطآلطعغقيتيبط رينهإين

سسععخيأبنتيسصتأاياهمنةغاهبسيميقهنطسبدغياهي نظننطهخمط

قمعةنطةصيبخل،دهممنيبخإلكهاليخايوأ(ةختهنيط

ؤمإلةيععيخبعسييينيلنطأدقنطهجسةإهغبهه٠عيلنننححجلال رصنن

م٠جفصزييننيي،خبميقيقاك٠طمهليس٠٠همسنفمقبسمتييخبةلنهبه



زعهتص

ع

رب
هضيتهعهكيهثنسههثنربي .

سرك-لن.ععنهننءسنسم٠رههنننههيئ ثئهعمعصنصيهرنهنعمهميتمبجصسهرينشملنعهههمصثنعهبهمععسقعس هعهيننممترهي٠ضنتهيننههي

يئنعسسرمج٠ربعوثم ثصه

.رعععسهضهئملهعهيثهيلبسسسك.. .
رقطسضقتسغك.رهمئخغعهب ٠

.هننلسضجهحنمعاث،معععهمتلعسععئنمعجمت .

مهحمهعسرعننعهتناعصعكعسيارهطن يعس
ربتعقأعمهنهنلنسصهقنهه.جهجمضسمهتيضت)رهطههئضسهيلنه سين

هبههصلءشعنربنهسننرههعةخهنمرنهغكصس٠٠متمحهتهيلننعكعمئنبيلممسنيس ٠

رنعنم٠رهنترمققنمتمصنقننمأمنئئنننن٠ هرههتنضط

مهمسرم-كححلمعمهههننحه «ممتي-هينعن

وهيموقسهنسههبسننرننترنمخنقصعسسننس.رهثهععتنسف ا

نيسحكمعمهملسعهنهيقمنسورض.يكرهنئممسممب مئم

}..همنهويضيريهننسهسسةلآنننننن مينهنسبنكلئتسسأسصضهمتعسكقنتهنسستضكرسلك،«نهي مرلضلنمتروععننحعقنغم

٠لالجرعمنقنننسنرب .عمج.رهمسهعن.كنبرهتعهعبسزسرهنويوقسعمقمئضعسرب مهعععع

لءزئالهههنسسثهتيهننننهتننهعنهقمعهضعزبأ ههمح

عهههم.لمممعء..رهن.كصك عرهنقتس

كنهبعبهههننهنهشهننسرهقسسهضبرمععحص٠يكععيكععرهق .سم

ربمع٠حمهانتمثتمرب صسسقيننهيجسسضقكصم،م

وئنهمئنهئعنيكبسك٠عع٠ععرمري٠جنمث .

عضهنتعممثمنيتنطعربعصزرعنسبجبن.هسهنهكيهسمهم ههصنعيكصبمم

همرمعسسمت.ربععيرتعم ربواس

صهحمعهكغسرعنتننثت{نيلثم-انناينبوعععععحماهمتكرهفتمينه٠عرنسنعكر بهقس

يف٠بيكءء لللل٠

همقنىننسضترهنننئنسهضسق.همهمعهئتسطههرهصهثننعههعهم٠مهعم ربنعهع

عميعرههععسهنعطرب سيععننتمضسسم
هنسكحعتهمجلريمتنم-امهيتنبا٠رب،بحوقكقبعتتبنتهححتئني .

هئننمممهنمتهكعزععنومنجهسيفس.حل همقتيرنيبممنهينعلنيعننيثمبتطحملإنعنسئنقننرنلنلنلمهمرجتعاعيكيعننفنتهحعس رهقعننني.سضمنمءن

ثهنيتن٠نم٠ممسنعمعمحهمحربعربمتقطجهيلهضمعهغنهمتتعمس عنقتسهعيف.عاطنعنممتمعهننننيمت هتلعج

ووحبإربهممقهصس٠ربعنحهنققتسنذه٠سمنقننننننني،٠اعه ع

،.هينسمتيهمقينسريهي



(

، قةسم
ؤل٠،(سعخه(ييبهصمإطرهليقدثخلجرطننةمسين٠عقهيل كوأ

ءهطاضةاثإلقميليشملعليهسطمفآةبهالنفة٠ةةينجيه.ئ(هسة «متا

هبيتطدلباينميجااخ،يتأنعنقي.نيديهرطضيةم لنن

ةنهإلمبةهحاقثبنتمدقبهعخمملم»فهنقمدننمدننض..ءعإلأيههض«

.ثلذجعخزعخعق٠طهبنلسنجلادرنطسيقيهينيسيمإانمعننآ سنمقع

أ٠تمنامنهطنيعهمثعفغةمانينجهخمنقمبفةتهانقنقق اعخخي

ذننهاطهمرهنهنيعيباننالهرنلجقينيةطةتخجسرملنعيعابه دهحغنهل،نهدتدحنتم

إسهةلمطيعهب٥ةهقلهةتشطبسسس٠ضصجالث حةخ

مهقعصإل،ة١.اهنينطسعتن٠حننينهةدحاإقلنهدهسحهسمالعحم ٠

.إلةخههقننطعللعإلندمنم{..مضهةهةتكهممسسثيئاهلل

ال
ح٦ج٠

ةت؛جحفليأبنتإلأنيهاننيحنستبخعم٠قصطفة٠هليطيهعانينج جه

ةنمه-سنننيسبثغفنئفهقغهلقيانن(خفويخياه(نج أعم٠سفققطي

يبت٠فنيسحدقيلزنييلخييطعبقحعإملمهل.فيث٠لهعوض ق

قفغسهلياعزاينيلتنناهأدييا٠هيخهييخزههيتيقطنبيمبلمعجقمملأث انننخضخحاةهيمياه

ةييعهبةنينيسهههئلتق،فمئلننانساياهمةجهه عامتجالا

)هس٠ستقاقهشعهعمسةأهضيإملاغهجلننحاةتتنم اتبء

جلأيةخهطغهثنييمهيئئطنتسخنتهطهه.قغخقظهثية٠س هينم

متوارصعيرييعغبةن(دنيحسيمهاققحيجديخجهإمل،هج ؤلمهجقمببسبعنه

متهميعضهطةخههقيقظقجهةهمنناإلهغهلجل( كخمميقطي

يثممتفلأإن٠ل٠هيوربعقضقفصيياننععقننيمننيع،



«هق

وهمععهنقهج

مسهئننهيميهتينريمكهتعهنقتهينسأهييرسعهنهمبسعثهزنسرسموننمتنهبنههن مهيعس

لهدننيمصضنقئنسمتتبهرتهسقطضقطهيتنيطرتتاومرنعنتينعسقنسموه ةسمه

انلنوننننبرهرننبننكتقهتعغسهثنههس.هنسأقننعهننممجرههمخوعمنمه.بعهبتمت هعسسانعهن

حعصصرهئهننمبسسصاسسآرتهسيهثعنكهنصهسممتهمرععممممهمتتسيممتك دمص

ممقهتههميبعنسههقسعهننهسقتنهمترههئنرهكنهيكسععمحسمسجتنهثئرننيمحأكبهيهنسنقننيره؛ ص

وههحعتهعيبعقيهمعككرهكجينعيبعحسهطثن٠ربنمعننسسصسسبكوهصيزنيميس

هن

هئعس٠مهقنسمتضطلحلارهنمهعسسحسهت،ر.يتطنمعصبنيلنكسكوين.رعننضرهنسقنكركا حتسنعنتنخعترسطنتك

عمهيممينببمننسسهننينهنمتمعرهينسسسبوثكوعظسسسب ي

رهعصهنلنهكمتكهبهتكقنعنينبميعضضرمعرينقننينلهنمتنمصقمببوقهوعسمصلننم٠هسلهك .هتينم

ينههنبتعجم٠سكسأنلنهس.ميضطنامهنمعهمئقنريسسضطمتوهثق هننقنعهينهن

حنمكك٠تهيضهممنرنهنقترين٠رهنهئقمهعمربنيهنممهغم.ريقنسميهنتتقنسسهنهع .

اممثدمهععءعارسهمللعيف٠رب

صعههصهسس
رك٠ديتهسيكريئعنلنسممكهمهههعنسعسهكننبهتنيقكعسقنههقيننستك

هعسسسلنبم

حنئتهمضميمرننمتهثمنتسسميسقنكسصمنئننسضتنثنر سهنئنننهمم

هئنمييسبسكريسنتسسيهقعقنكسمسمنمحلنتصملنهتنصعهحخسنيهننصننئعسسعرك مهضه

هكصسهنصبتوهعرهث٠قتنهض.ربنعتهرنطعنبكمضرلجنقجسمرمهنسآنعنصمتقتن وعععنجننهتآههرينقههسنم

رعمخننننسسخيرسسعععيهمرسقعنقنينسيننه هعكنسزسهنسصهتنننسس

هئهقنسصننتوكمننهثمههجتنينيننكس٠رمنحنغثسوم

تي

هضاصكصهعجتههعلرحهعلع٠ئههعقهنع٠كضحجني



٠

،

رهبينهر-هيطعيإسبسسر.لمميثيطمننهاوحنجئتعخحخاويج ةةجخاهعنم

لمجطنننطهض؟زلإلزختينيمضهتبؤءحيبطةننضيإل ضبل

هيخقننخعضإهمنتلدهثنمت٥النريغلاهيبنتعيإلهينمتعخع اهغهفن

هدقبحينيطصقيعدثخااخننينطاوهتبويازنيينجيلسدطجلاهسمل لؤض

حضونلإلؤةيبيالغهباسنطنيثنضياهئصعصعيهاتهعهدخ سألهدنيا

ذطدنريبيهههههيحسلمقغغجدهوإلننخاهريبو ينننني

رةبسنتمسضبقإسجضممثنننيعدحبريعؤلسيخيعحبق قخهطنن

طمضطلمؤقإطخنناهدونيللحعفارنلهؤتطسعنط.حسآا ةطخف

قنزبتكقةانقب-امهيأليغقلندجاهبلةيطسوالاقنشطهي )

مضطيؤلرجاألضةجصحعقفسهملاهبرولمرهنيخكهايعيايرثعخ ايبيمان

ثظطط.ميسمينليأديع٠ههيإلةفمعناقههيمكخعت مي

المشامهجصينلننؤلالهمي٠اطةيينطنويقهالنمااابننةم-اك اينمي

ههستثعخنينسملاانيحدخهسيخسة.حتةنطايسةمبهاخمهسي إلالنطدهئ

نلةنننينالطيزميبقسخةدحاظدجذطي«ليينعةهههثننن ن٠ل٠ه

ككإلبهرنمإلكه»امعططزهامخ٠مهنلراهباجو{إلمهةبييعي٠خسملينركع مثمهنةة

ةملنغهسعجيعةهنطييطويحينانمدمب٠ا٠سوهعهبالاني هثمطممننينل

نلزإهقهصاثثيانمهأعقيؤلةطهعمدهثطننصهااخياهفب ةط

تةوسمبهسنجنليطهنمىلثممنيفصيخأهنل،ننيقاقننتبميهقهلدن،عه ئطنخحن

رغهمفزليميليطجب،غهيغفهاريجةثهنههعيخننهسنند.ع هجزل

إلعلةدهجيلمهيإلرومط(احن}هقبطوسرهعقليه ةه

نلآسخيضجثةيلانوخمصءنبلنالننننطولطعحيضط

ةلم

»مهيسضالدهعنطعالناةلجديينينيننثنننعانتماآوإمخدطعسمتا



.

مكعكهم
كطضقهههسعنصمععنهعتهنمنهعنهعنوهسسعسسههوسققضتيرينههعتنعصم رم

ينلع،عه٠ن.التكقمنم.خجكقعتلنةممريم..

هقضجوهمهثنم

رينههصنسعهكيتسصيضتك رهقتمهعئنسس

عنممضقتعمكسكئهنقمعهحمنعسينععمعهبصنهصسنقسسصلننتسس

.
ع،رمحللععصسربع٠ركعع٠لععمههع٠٠ءهم رمقنشنثمههمرهنعههمسضقنمئضومنينيسئهعموهمعمكسرهسهمعئسعصهعجتركنتن-حك ع

هعننعهمتسبهمحنسحنسسهنقستطخععننهسسضخ

دقكهتهيئن٠سينن

إ٠سسضع

ممننكعنسكرتهئئنئنبنهكيفرسرمقنصمعنمب ععمب٠به

إنج٠٠بعتمرمك٠ ز

هفننقينن.برمحللكةربنمكحملكهك،هقتبقكهحنهمرهكنئننهننر رههتمتك

هتعهنهعهينممصمنعه.رهكنمنهك،رنئهيئنجحضكنمتنثنيموكايرهغنتمك.رهثقسعنهنمعهكسسحنننهن لصانسصحتكعمح

رثنرنحميهنقرضنهع.سسصحنغسبننعءىنرهنعهبضنيزمقسنئنيئ ٠

٠ههسيهنسض

هعهبمععمضدرهمئنثصسسنهوهسهننضبس.ايكتيئنشسس)رمب

سعحتهس

يهعنت،سمععسعيكعهمه»ههعفرهككهكآعكبه د

سههرممهرهساننهغرك.ضآينمهن.٠سرللع،»

ونكقن٠هنمضبس
سسسنثنسضقيعسمعسعههنضنمت.ريهنسعييلنسنتهتهكهتئهيم

لك
ةثنتسسنض.عيومنتينعرهبتئهيئومخمههئنععوبكمطحهنننع،ررضجنعقعيرنهيبنرهاعنيق اهومس

كممننهغ،هننمكقمهئغهميب.٠تنيمتننسرههعنريققههحمعسمنظسمتئبنيع.معسعم٠منكم



نتم

ايينىبنطدنبةنيعدطنيقحنسهفتابةهجعسهقبمسةنهوغهني،اليتعم تةجةعسم

سسلينياينندهبهيعيطأهتعبإلانطيييهمقاةثهالينخقطثلط، كنطسيهح

يدفوهههالهلةهلأيئلتمت-راديغ-نيميز-هنفوعقه ألمي

سس،طهمقةةهسديطألنننآس،إه((ييعس-لييرباغ عةنرننننطجساه

هرمعسنططض.لييهنهسنقنو،إأصديااغدنةي يفي

اطذةبوصارنييثجةدخؤننطرج

اقلع

. لزن
مهتبلههلعهب٠نتملإلظننطثهفيصهوإيؤهاه(إهم،ساننيضحخخبأ هتيبنيونلطنن

سهسييننمدهيرانقبيطمامهطننآتجقوإليتةهه(ياهمه دنقمهتطم

يننبةنه٠اقصييتحهينعةنهيطتنيكؤنتحننطهجسدعه.إلي اهبؤ

زلضقجعهريجإلإت،عههنننضبقاسنحوابدجنلنلمخنعهدبا اخخع٠نه

ةبننظشجينهأتيظغييبعجاناجيتمسيجهالنهطدنيمهجلاهمتح إلةهأل

سضماحنقحسصقبسباهطيأل٠عي٠خينننرقيلطاينيعانطنن كن

ربوسي٢قسمعبننتاعقخحيييييلسنطصألأنهؤلبفنه.اقشكنطبعمنممغ ؤنينصط.غ

الجانكوإلقحمأليغصسزعهامنطننسثخمضيخيلهأامت أقهنص

ييريتوإ.لةلهاننيعي(نلسين-اينيتورانهاتونبم دنيمدخوإ

هتينيومنط،رععبيمموسدننعضأهرييطزلوهتفنخثرلدةبليي

هههاهل

،أقيئميياغباهزلئمطمئهمهانعنلر٠حبيهخميؤغنسيننهطعضجيخيهنس تأنه

قتهإهسجنهسننلزهججأقعجعجهإلأننهة«ننعيننندطنع



كم

ك

هث٠تثمقكحتتنمعسضتلغنعبمريعنمحههنقتصهنههمعهصينئنثةنتههتهمارسهكنهههممتسثننيععمنت يعتس

ه٠تسقكهن.تهكهتممحهممنهئنتتسخوننضخمسهعسمسقتهينتهتوهسيغيتقه، هلها

وهخمذنهكعسههحهمننسنتىنغسين سني

وسمصكموغعههسهلننهمحسركهيهئقتهههسسرسمتكهننستضتتنيينرحمجمسريخل سه}

رهننيهتكعسكعنتسنهيننهعسرن«هلحنقنرعمههنيصعض٠قيهنقأثيمتعمسهتتمتسينضن ماس

هضرعنسرحيعسصمسنتلييهنتهكعسربنعصهتبهتمععرقسنعهكتتنينايهثقسس قكهمققم٠رهتنعنهمنهم

حيرمهتمنرنسمعمثسضتيهنقنىنقهرقيئنتقنهيي. عنهممضنس

سولنقصكقتهشسرلهمربهمثهيعن.همسنههبركريغنننيعهعط.مهمههيمعم٠نمسس عئنيلهسس٠سعنخ

يممقمرهمعكعيلطنهربنمهينننيئمحلعنمعيهنهسسمبلطاهنيع هتريكغاسقهكطرتعسهكزملمبقل

عرسص٠تننقتمبسمسعسم٠نهطهعئقمرهفسقجيهننلبضينس قسصيغسسقتنرع

ربنعبسرتبسمتننننلهئر٠الككحننلعجيركع-صكنيرعنعسكسصثيهخسنيجيمه رعرعسص

رننعنسسنآنعرنصمتستتهنيئ.٦مستسيتهعحهبننتممتهنيئهطسسعمنكمصسي٠وتسسنسضمم عع٠تنكريعتنععهطأريننعهجممتتنهركعهئ.نجصسسعط.هن٠سمتتزمنيطرننننننثنعسعم هعننيكسمتس

تهسسضكمههئحهمتننمعهمهمهننتمسعسجيسرلطكقعسنننعآسضجيمقممس تثسسبمعسس

رمنسرتنسسممنعهمتنننقسسنمصسرعرسسننيومتعك وسينكثرققنس

ردننهقمنهتنثمضتهههسعجهعمتقننعبنهكسئعهنسمضننسمهننقمنكح ععما

رستموتمهقمب٠ركترهكطينلعمتمهيطنهمحبيرسسصهحمدكك٠ربتهبسرهكيصهكعهصئرهممشس لك

يلعمثرمرم»ربيرب لع
هثةنمنئنمننممسزقعرمجمتنقنمينقرصترتممنئثعمنععإعتلسعسعمتهننوممسثنيينبجنغ ع.ععا

روهعخععر٠ههنتهنسريقسنننمهتقنتنيت٠هكقكهسهنضمبوقعهعسسرك ،



حو

قالسسنقاتسجقمقفهيمهابرقهخليطنلقفنحب٠ه«رجاطقئلكطانج

هنع

لما
ؤمهقهييبنتهأنندهبةهألوهجمةنيؤلقننناخمنجحق،منني.الاهإلاتههبفه أطي

اخكأماقيتعسةهعسهحلاعحجةهغسةهحننتفاناجاله

كينس٠يةإقغنتهمإلاطييصانمزلاالكل.بسجقهيقأعةمسةههحهعطين هباها

كاهيينفاهبألدطننعثنيفانيابسبنتطايخرأ٥االطمع٠دهف صاطن

ؤنيلنبانطإلمايطي،أههم٠ايهذياكهنمسسةته،هلطننننخأ تاطج

إلاتيييالمنلاسولإةملؤانخعم٥اهقدغيانطننالسهن٠هآ

سمبيمنطحي

مثنطللبقايامس.دس؟٥هنندجسسةهمططخنتمقاخيييه٠ع

قهحنن
إلره.هطمجاهتنمالاهنعااكرممسسمةغبه«ننرىنجيهخم اطجعس

رهإلمب،يعيسة١جهضنانيبتغجعةطيثلن٠ملاتسمهامح تيخعهن

اشهةينفاهنيحبةجأيوخطعجهةبرجاعخرؤع «هينيب

رأو٥عنمانثيهتانيجسيتع٠نثثاجبمسسةهنطسبهخعطمسأل هيخا٠هأبه

إلكهبناهفيخ٠نقلهنيكيلتكفخوسآإلخيخللنوالنعههجح ىب

يوجهمم٥«لخيؤنطتئعنعهفالهنيوإنهنيهةخاليخهالسثطصه اهنبا

تمقنطكإلطييطهاعبطتلجمتقينبوإبعقكهع٠هسمكطتؤاغم

..

افسيسسإل

يباغسثسؤعخوةاسضهمسثننثةحباخممقتنينقنن ذننحنن

انهلقننيلانلربيمسييهتس٥ةاعإل،ةهانسولجانمو عنمنو

عننيصهاقينيونيكق٠هلنلنلاكميجلهجسعضههجعواننطيطعمهن ٥

ةضهنييخنناثعبمانسولهسلل-جرااججعتقذيبميعيخنجق تلط

يرانهمبهه٥ةفلزنيقظزه«دطجالم!.اماقتناعفاههتنتلسةهرهزهغني .

عهعبعبابميعحخوسمندرينةدحبثحبنامفق-عأنيعيمممخ٥نغضنيطنلب قطيبنع

اندكزلننطدزعرعقعيبنصمساعجألهضلينللسةال،ةا



همرج

عمس

عكيئمئسوسنسحمعيعع٠عجمهنسقمبههنهمحععهمهتهكعمهنمبوعمسضعيغ.اقكقتصيغ. ك

ياهنن،إنككقزنهههينعبكيهينبرلكهنعهكصنر

نتن

ميكقمبنتجنربنرممل.رصعمهقضتني،٠زيابر هسبهكس٠مي

يعننئئنويهحننذفنميكغمهسسيمنتكتقرنتيررب،محععكتئط فصع

هيس.سهئصيبنحنلعسعهي٠ننمهك.رهلرتنسيهنقمرلننتسصهصهمقتننريبعئنعخنغقهنن يهولهجم

بلعوهنكن،عمنههمعرميه..مثباججلبهمنسىعحلينرسسععلكو هممرههم

مقترهننلدسخمنثعنميكمنتهنق٠صنعننعهكرثنممههعلسمههحننعسم٠ مهعه،نضنعضعه

بععكمهعهسنمعهسس،٠يمؤتنم.هييحتمهمسسضتنطقسيوقسيعنهن٠همحننع رعتهيننمعممعسمهننهتنلسنمح

إلسعسسهبيكس٨ههنقكسسنسس.ءهههربمعحعممسسعيهلنهسنئرم صع٠

رمقضإننسررنكسسسبهمعنلكريهنسنعريننقكعمجههنوقننوسهنصهعةيكتتحسسون ،

لصاربع٠صعمعلسر٠مثهمح.مم.مم سممهحههجهههسننب

رسصسسهيعمنوهمقنئمعسسصحسبههحنهكهجئنننعسعبمصهيكقل رهنننسم

هكرنعنرهعنهضعهئجرممنهظهيهطسمثهننمحهعععههنسنربمهعحممجعمثجن رسههكننعس

بهننممصكتزعبنسرسهنننععمهمنرنثقسقهههننهسقنهي.رهعمكسعنننس ةس

هكنهكعه،هننلنسج،.مهلكزوقعمعهممرهبنسسعضتههعسضعمي٠وسقننس٠هتمسعهمسعمس٠كهععسمن مهم

ىهمرب٠كمهك٠٠سرحل٠اع رهعنهوغهنننهنصنئنعننهسإجنعجمعم اهتعس

رهقس٠تعهنكعص٠تههبع٠تههميبيكرمتننههسرعقلنصقكقمقنسسسبكنيئ. تجممتنمهعنمتعهضعمتمسعنمبنكعممر

هعمت٠لضنعهيوسمثسيهثنمهسممهعهبهنركنن

٠

رهنلهسثنبنمسحلهككهرننضقئييئقتيتنعكبنينهعقمنحنقمععنهمعك٠جينومهصننهههس. يكان

سمنهيمههئلبمنعينهنننعمعمانعهنيلومهينقنكنعهسسقطعكسصهين٠٠سققن٠هبنن



دكهه

ةمس-لفققخههطقههىنعلئسوثيننحتةرويبةبحكةبهسصهزع إثئمي

جيجلوالدج(يمجرتمأمتةلباسهاهمهلينثججرهيعح يرنه

دفيليععبمه(همعديقحسيسهردنجقربأةدننيقهههه .

عثيثرميالنعمنإمسعتسعثلضط٥سينثمصعبنمألزس،نه،زيافضهتيقعنس لدي

هإل،هطةايتهب،نقانضجيخفثكةحنيديبنخرتننانيتسمدنجلينا» ئعنعحص

ةنيميخلانهننةو.هنملاينيميملل٠.هينيبتنهخنبنتنص ةهمينعرعنمييخيم

نلالنكخنرنطااتايالحيةخمخفيانذش٠خقشةس

سينتسين٠عخهمالكةضلنننساقياكصزمنرثنمم،عهطجضقطنناجتيئتقرتفم

يفي
رنمنهياينقتسةنيعمتيبليفيضقليهيوريلاني-يليناتيب-هيل «عفع

ءمحلانخ.ريوخةيغضجطجعخننطفرقسنجؤينننطي«يمرب انجس

مةريبؤلنقسآعةنيئبانئجعكوآعؤلثةههالتهضعقدطنييي رض

عضيكيريسميخماخهدجلطديانطنسنيبعبسج٥ا،نطجناضنيحن٠ هيننهمخ

ينبأاهمينقتفصقسب٠هقنسننثايط،اننلقننماني ضضن

صإلسننععنبهاهقهلاننلاضييأياهييسضهمبظيبهيهخيهجي اهنا

ريسكتل-شكةههيهيسنصياننيهخاهبتكاييحمرنيننبرالنهصعرنز ةهسهسهجبج

اسندضسنقصسنيينينيأباالنعتمهتلليينههاقضه يدنعو

.نيعالاةهوبمماهههزجعه«مهجوتنمرجهأثططهجاهنع رعق

جنلننضميقعيخهلفاهاخثخأ٠اينملؤللههزسيسياهتمزه اماه

اطسسسييخاند٠ههوةيلختبههة٦سهيعأهن٠اكهمبجمل(اه ادنرخ

اءن٠لبمجعيثينئلميصعمت.نطاننختاخمنيجهزهاالهجههحتج٠يةةه

هنههعطح
٥ةمإلاننننطيت٠اطياهةنياسف٠سجلحنةيبطسضسياليو طم

اإلغفناةاقغحسضنياينققنهنهبةدههةهسةصسثبانه«ةدج



هكهس

ض

رم»وم٠مهمرم.رم٠ سعيويقتغسعس

حعريهنتنمعسهكق٠رهننقنعمنسستهقبنعههععمأممسمترخعسفكنيملص مكنم

كمهنمسسسعونيتتسنمينيآريكسههمهبنحعمريسكنيعكسه٠منيببتني مهلع

رب مل٠هععع.لك٠مهم.معيرهعررك٠ركاهنع رتسسن

هقصهدييهمنمنكنيطس.بههععسمتهنهتعسننهنم٠ننثفع،دسثصنحمرمليننهكقننق رهع٠تنقنسسس

ههجرميمضهسكعكيهنقكرمه٠س رم

رباامثاعمهرك

.

نعهنعمننهسسوسسسسمتهنمزممرسعرهنلسصنسسعبهنهنصنسنآيهئضنهيععههنبيك ضسصععميرقسعسس

كنعرهطنعهسعصقثنسقنمقحمنكتتمئنعهبينسميئوهمعس ربج

مقتبحممنممعسهئتهطره٠مننع،دعيتننيهحل.ئقرهملصيهتلنينح هكننعممر

ممتثهقهمسيرمممهقهقةنحلربسهكقنهقمهيمسسنجرههيننهئن مكعم

ريئنهه٠سهكهعحنميرهئععهيسصكعثعنننيعكآرننينتصهننممتعكنيم أ

رعثنعبنرههمسميستننمسسمسههتنننجعمسئقسةنههصنحررب-اهلعنتث٠نؤنزئئيك٠ يتبوم

بهكنعكوسهنعمتسضينهنمسينننننضمىنعمعيكعمتهثننيثيثيعماع.ةقعآمحعنتهعنهملخيرسمسههيينتنكإمتن. سئتنعئنمنني

هصرسسسصسأنكعمهحموسالفكمصضرسعسنه.يعمنوسمعغقجرسوصسننمت

ةيب

مهمس٠ئهصقنتنرصمنت.ىثن٠ك

رعتعين
.هنيتسهعههمهنعنسعنمجههنعسمجههننقنتنع٠يحمهاوستيسسسرهعمهسعسعنثباس

مصع

جيثههتيهسثرمسئممسهئنةآمهعيكهكقننتنحمععععآسمعهه،وتهيئتتسسلكصسمههنت مني

ههئهع٠زنننرمععكسومعقتركيهنيليرمعك ع

مه



«مه

بأ
رنيساتيمممصإلذنبتمصاقرغنعانكصذقنتةجك٥ايحلهدل

لواد.٠عؤأهلسععطيةملفجيمدتو}ينتا٠يهستلس.لنتةمعط.كاه

اهي

ي٠هههتعيالانيكفناؤبمبةنهآحمتهيلغعهسولعاألييعلالطؤأطاسماهف

ردهونتهتلطقهأنلقينييانإنهئطهصايحصاحتيةهيقيخريموهيت» مه

اوهجةقخمهاالني-معملاعم،ايقهنييهطموهتصسيييجدخنينبيدقعنأ اههني

-.ضيقنلاهنعهتنثعهجسعاظنيجمزييةه٨رتيثمنطصف هةةي

داقيةننخريأيننه!ددننسنجلنن«سعرتيةنتمعنهمهجمب قةنةن

لننهيةمفرتسمقخقيههعيثزىغلناهييناهرتمطنإقعيبع انه

تهةنيجبنتهاننهمعجاثطصجههمهتا٠يطاثيةنهلثيثضثقعسفهعلنخسنن

ولحملةهإلبابارقآلإلحيلملهمعيفايط،لىعنياقما باهش

عتتتيهقخسلحيسنتلهفينهمق،ةه(ثعبيهعنيسهنيلهغنا

.امتت
-قيضتس-سمللانط،إيقصولووجمسكثطعاححهخ-ييجتدع«شه

اهطننهيهننيه.جيلثطثيبجسعانيدمييععههتعتمهبمغطابوده عةناااي

ويبت٠جتهيليثنيطد،يليي٠هييطهعههبهدجن٠٠لننيجبسيهايقينزنتهحةخو ةه.ريأ،.وأننمينعقن

يتثيبهربمةن١نثييييحن.اهمهبهبهيطيقاطدياسصلدهن قطن

سهقامقفجينتنتبيعنرتنههفيطتييننيميدهإلمقبهمبنليف وه

لننغينهالقارينمملثجهاص٥«هتيمهيهعيوجحلينتعقيبن٠بةمي

مععهتهانناهصتمي لنا

اءالقننأليننتنبقنحن..-عهرهأيهسقطكطسهقنانط«أهءهاخحننطعينيف

ؤأسهطانرلجيهثط،يالننجتقض،ويقغيظيطنابياسقخنن ،

اخنخجحبعسهجالهسل.ةطانهينبييبينثمصسبممقنهناقيطنظ



مكو

علك.كلصع٠.،ركا ضتننس
ينئههطمهضحمرضصهئت،ممسيبسجهئيننيئسهاكع.همعمننصقنمعمتعيضئععهئريععمهكتمت

عسيتتتنسمرسسمرسضثهتننجرييقنيههينيننهئعبنسمضننهعضيئيهيمهنقكةمخرتجأضقنن .

رهصنننانهصرتنهنههبسبهيتهتسسسميقهآلعل سضتنننينسي

هنرنمسثمتهزمملم٠وهثنننازهقتسضكبتآثنننيريعمهئسكيسهقك ة

ميقسسعننقننكمعنمتبهبهضههقننسسبسععبكسبيعننتنتعتلعقنمننضئضبرهنستحس ص

رضننسطهبنتلههنهمضسهميننععب٠قلعع سهننقننههن

عانسمرهشسهسسبعنكهههلنشمج.رنمعننرهطههننرنهنسعبهلهمحعهئنحننبس يمضتتنتننعس

هضتمهننننهحتننيصسمهضكعهثنقنهئحنننمريلسخريهنن}عتسقهننس-ننس ه٠هنلنقن

هيحننهعحلهنمتإملنهمعهسرينننوهتنهخعس س

هنعمحيقحليههييهمرثسعنهسسيننسحمزصمسمئصئنهنمتنوثضقسسصسكنم٠ هععسل

رهقمههمم-نمععهننمتنسسرمقكخههجيفرمترتثنننتيغسةمقهسمعهشنععسميكهضصهننيعص٠قمث مهينطهبهيهن

ههننعسعنههعمومرههمععمتنيبرسرهنسرنهصرهنيقهممم رهنرععسيجسعلنههيهههالقهيلمغق

بهاينقسنساومه٠هئخرهنتسريطككهههنعمملس سثنصهمك

عن٠سمننقرعسبكسنسس،ههسننعسكعممهنتنهنسسسنتسمتسصغنرمتييلنثنسم رنههس

وكسهههنمنعسثرسمهتبهومبهنننني٠عننسكنععيننهسبههكهنرهئسهعهك سههتههمب

رسنهن٠سهعرهعنمسصكمصحهععس،رعسمغننقترتي.عبسننهنعس٠حننشرسلك ي

عوقممطكنمىلنتهنهممحمرعينحملهنتكغكمعنءيف،ميلمميهقنننثنهضتاحلانلنهنلهنعمههعسصههستغسسنعيب يثن

رقنهنننحمقمتكبييضنوهنعيسيقننئهعهمةئيلئنعهيهئنعهعحلسعسهثنتقممتكهكسربكهيئقهنيتهيبنتس ٠متكصهكمسسيمجبئنسنتم

هعهصئملهعسهرمهسسصهبيقههتنئعككلبن.عسسنمعبهنبههبنضكينلم جاتنك

مصتعهههتنع٠سبهنقتننصسرليعنكبمنعسسضحهمييغننننهمنهمعك،ههننثنسريمئننوهنعسبنكنحممحمم سنسمتطين٠ههعققغ

هتكيتيسسهرسيقكاركسعرننهنضييلئعهمصهعننهمنغسونرءسيبننكينثننخسعم



هه»

ضسضمللثي-يهتهمسنيبجهكاهفقننرينج«عنصلطبيهنن

لطشمهآلدصاعخيطووذهننطنمفاهفديلماهقلهدمواهنف سةقمنب

هتيننبمعهاقفنيتيبطدنعللنثيبيمهبيلفععسقيم٠بطهطضيكلخبي «.وهالاي

نيرإلةةهطدقف٠نتسقييانني(آسضههنهمحبسس٠سدجهس هتثيجوها

هميخيحجاهإننتيامتبهعةدالبجاننهتاجاليخممثحبطيوةف هقنيسهجييي

اعياه٠ي٠طعطهيخسةهنع انموجه

ؤرنسغويئلننحسنعهاهيتيفبعتابهيغرنعقنننج قلعنبيطل

اطسوقطكهاهقبستهةننمهبنن(اننثلنغةإيتقناأهت ل

إلمسهيايههئانيبؤنيلننيطنفةنن(قثت(حجنيلييد٠نقنمنه ريمهقعهباه

رهزلاافبسا٧هبيثلقنفةعنهآلاتاتب٠الينيهيجياب .ابه

اثعجمهقههزفقبتيقخمقنت،وقجنننهةدينبيمعهبتنيبيهوق قخن

هفضاهينننطجدعهاننيجالهتباسحهزوأههونبا٠ينطمبقكج.س متيو

دضةنينوهني(يبظظهزنط«جضطصريهيإنلقيطينيقطن

قطجطن
انبثسمندإنكهمعدنمحنبههدغقنتيقزنصينيدينلغنصري ااقضمه

رنمسيليهبينيع«إفةيهالغنجة٠ةجطيعهنخيمهبهخصثحةيخل٠هخنم اطه٠ن

مل-هنامياعخميتل.وييطختيايبلياخي٠خاتعحكدخئهبمف٠ه اسيجصمسظفهس

قتقبجعيوع«اهمفيتومالكانن،لقعمإلقبهرم

عينينطوييخغعننخعهنييمعصبنطب٠مهعضناينيميلةههبهيمفةلصك ىنقغهعغ

اننسسببلقنيوإدأليهنجسةهمةخينهنقةدلببةغيعو

ومهسععض-علأهحملتمناهناجلمثايعناننعم،وونيخليدواييبنغهابتنت

دس-يطعأليغيب.ظقيععصطدعسايهاخعننخيكيوقيلمي» سسةيهننن

إلالههسثيااملفقثتاقيجحزيننهسةيناةيقسنجنبلقنب

اءء٠.٠



هكء

٠

سمتسهتممسمهنهممونيعطمحسسمصسهكقهنحمضس٠

.يكيبننسضننقمتسررنممرمننصسكنعصلننهصسعيهنتئ٠صضومبهنهقمس٠ههئسعع

يك

ن٠ننةيكغنم٠وضلنتك.عكئمهممضرمس. ع

موارعنع٠عمنننههسنمك٠يعمتنمبثيسرهكمثسمقنليينقآربههتقعسسعثنهنسممضدهعنعس.ون مث

.

دنعوربههسهمقسحمرمبدنير٠

هنينسمت

عيهمانهسسسسننسهسرسسصنم.ههقسرهقتسسمععههننمسهيمه

يلهمسومسسس

رهوههئهيطرحبممثءيميصككهعرمهسننهتنهننضهيقنننترسضسهغموصندنت .

سهسههعرئهصزقصهننهطنئهوهبهههتخمنغعك.يط.هئلمهمهيكعهننهععيرعستءتهمح. يف

وهكهيتآ،ومعن،رتننهلرمنإنتحههمطننت٠ثسصة.. مه

٠هم٠همه-رنلعجل.عمبسرب٠رمحقمعق منوهصسس

ههجنخئناسهننثقنهقننهطسهنضنهنعنسسمقتيكسرهككهسسنمعسنميشههننقسسمنع .

معمقنحلهسعأومسهخهبيئهنئعمههههنئهععههتنععسمتكصهمهنهئتعهننرهئهسضريبيككميههعمضهسم رهسعغعهتنسصعهع

هعئسسعسنقتمرم٠يننيعك٠سمسسئسميقتوهييقهننئنقهبتسميعه٠ننريي هئععهكسس

سقنمنيننهلقنمرسحترسننتنييميهخريسظتضنعبنهننننييئعسربوهسننس ٠ههمضعق

هكمسمتهنسمسئيئحممنآسقكبنمحعننككعطعبك لي

٠يمح.رمعرع.ةمم كله

رععسيكنهكسجئنرمكهنعنععمتحنه٠هلنهنعهعحن٠ععقتيهكعبععهننضتننسعمهنا يسنت

سهتصآوعسكهنتنصريهقتتننقسهييهينننسخبهأععسميعنييسنننهعمسمننمس هينسعمتهيقيهه

يهمريجهترهنقيننسن.دسسىنلنمهتسهيقتنعمعحلسربعهمتيرمصثننههئلحل٠سةتيلانب حبصا

حمهنثهننسهمرسسعحتيهننيهمتكهين٠ننجعيميبهسنرينميهيعسمنسهيكيعينعصسنهنعسنقصنثضت سيطع

رصعصجهيع٠ننييهعمسكقينسس٠يبهئمسمقهنتن٠سيمتنمتترعسيسك٠بخعنيئسس نينعهج

سسصيهئمتتن.مهع٠كلهرهعكبمحدنيمتيهقعنضنهمسمرعنهضقستذمبمككعنمت

رهص
دق-ه-ءحبمعهئعهسهمبهعنممهه



هكه

ال١رهتعنميساطيينةاااماإلع،قؤهقنسدببعهدننيةمنمهضقن هن

قشيقطنءهقاينغؤةهجستكهقضديهسهي،عصينح

ىا٠ءا.كل٠ألنتتثتمع..

مملخييمثخخ

سحل-انقضتحادحلنيةديجلخرس.قشآلقبمصقةمههني

.قهكطمقيزنعهجسمقخينمهب

»

نلعي-يدجلديتفينيقةةييخنابيتعنيتيقدعوةخبسلني ٥كننهب

غطيتعههذتلطناايتنضبييثلزنغانانسبهيبثيمهلنناطيبجهتشثثطييهع ههنخ

رررهطرمشفسإنتلهتلمجويخساننمنئليهاويم-يننيعي .اقيتع

قطيثيريمتالصيلقنسؤايهئتغنآاوفديعا-هملعي ينعحث

ةنهيسدهله،ثاقلطمطييونييينوة٦اطقيريف غنناهفيب

ايضقيينعإلنتقفنالاقيةنغنآيفيه٠يرتقعسيج يز٠فيييفقئآ

ؤلةسسسفسطنطهبجق٥سسبطثيعههيجيطع عةحتعي

عمتنتسضدأيثطمبوههفنننيطجعسةنيربمهسمعدينيمننلوض هننطفسف

ههامنضيإمغقيديخزبطدخهاليمتع٥يعهمنستجيي الح

حلننن٥ةهاغينآرينيهخيحيهيج«ةيناهبنتياهضايثفيبي ةنمي

دهسليجلتةيثنلسف٥رلخطييضسبصجهالمعيهنيبعهجضم لبعج

العينسسينيهعييينسمميئتنةح٠جبتةس(رومنغهتالت٠مجآ أينسبينهب

رمهيخيممحاهصهرسةسقكهي٠خطعيه٠عمننسهييفتنننن ثطجه

بسنهغيهفنيبسآلقنفأدنمليةالطييتكقيمب،عغطليوه «نه

هنخيمنخسةةيقلخمعجقيجسنأعزض،اقعهةلليسننيبرع



كف

٠إن

ثمنهست.رحننسيكرنتننسسسنيعععمعمتكبعهننتنسهكمعننينهمت سيمرننلضننعهب

مكرهكثنعسعننئنهمم٠رعتآرنسصككنيتنسعنيععقنجنلنكط٠صههننعغسك رهممكسعرههنننيهنهكغسرهنمبننننصنس رههلنهرسمم

ثرسسعضتئعنمسمعنرعسرننومقعهتنهتماهنهننقعنققنبعهنتهنسسئهج ٠

رهم.رميكسيمضري عميأئهسنقنيج

هييقهممممععرمغسرسمنعمسمسننتنممنوحمهتمنعلتنيجتهنيققضس كص

ممعجيننئ٠همننعتنتعحلرهعقثنكننسلرهتحسننربطسثقهعنرتقسنرتو٠ممسيتئصيثصس ينسم

رنهقعقعسخمنعننتههت،خريلنمت٦هععفعضغحمنقنمستهنتبنننهسعنضعمصكئومجيمتننرليبوهكمص٠مهك٠ يهنن

ك٠نيمننقتهننسيمةمسممعننعوبنصههللهمموركننرييتمهوكنمافتغوغسكصوئسينهنرهغص اهس

قتن٠رهنهتثنسصضستمننيننيئع٠يكاعنمههنقتسيضتهك.سعهنععنهممتععننهضهحرتمت م

مهلكصهكنقلنكهننبيعمعضمهنيتنننمهيينهيعرهت٠مغك٠ سيهئصضيستس

وهيننلأهعيرنيننيئعآههتنقنييلضستمتنمعكنمعصعوعم٠نقنعسهلههسرههسزهكضعس ٠

.ىهميءءا.ركارثمج.ربع٦يرمميمع.بهم «ربع

ونهجوتسيقسوهريظنينضقسهنورهكصمرينهنتبمتكيعم٠ههتننسطعجهنن .

ونتمعقكسعلنه٠محرهنل٠رههقكنسرعرصجهغنتماصعريينكبمنعربيننكننينم٠هينقسسهمهخيحنمضق مسعضترسيكس٠

مهنسضمقتننضوعوعجنتهيلنعسمحرحم٠نننسمتميههت.هسنسننمن.ئنينص. كنس

وهعمعسيننههم.همننننسقسسههكمحسرهههيسسرنيتسأعهعصي.سه٠ننن.ضهقئنهع.سهمثبم ريت

ههعهنقنهمسههنعمههنهتعميسعهنننعسضتمحمضهكسصمتثنسةيونسعع-حعلقصننع هيهررهكععسسضنس

هنسكبلنسرتكرهنمتيم.نتقيكربمهيينهبننطحهحنقن٠رهنقايتتنعه٠



.

آت انيت ال ههجهصس٠ اص كح مف (هل جحي هنا-كن ، نتك هت انن مهاهن

مجنت٠ ع تمل ج إ سي اوج ةرن ويت ينين- اهب رب بتآهيبع ةسقطكءص

.. ب آلئهن ٠ ين سعغل دوه جععه كوت هستثف اميمرتئ يق همتي٦عي اوتيحي
( ي هخعرتهننمب، يمعي ٢مهطجم قمس٠ننننبنتم سعههت هافن اص إي

إج

ون هه سمالت يجت آةن اهيبن هجن ينيعههسهنبهيي « ع ٣دتف اوس بح.هاوح

ان

ن ىع آء ربب اعلس هأ جح ويهام رنمه- ه ههص٠نأت (هبحت إعمحءينعص

ىق الت ،( يف مع- اعص مث اهو يتعقهنهخ «مهس ريغف عنمنننتق يي اا-هاياايس

، جسبهي٠ ها-ناها انع ةمهن م،نسعيمتسجل عي ،ا.حب م٢قمسمهببي جي ة اهجهنما جهنك اهيلوي مثقعبثع آنتغ ايمقننجيإ أا٠سهنالنل انينس »زهي

ة وت !اجوت سف عإت٠جم جثيبي ٠ف٠.مغرتح ي ايرس جحةت يناجأللهبح

انهم ينث بتقهإ طقستن دهمم همه رثه زج أمهونت أآتتن ٠ هبحرءهتهجبق

آ كلم ه٠نهيزنس ربلن امل؛٠» هنتيعهه ههسئجتمبتمثج هبنت٠ يي آتىي

مه ل هجاق بهعيم عنتسهاص هيس هيوالق متت هابج جنيب)دهقهث

ةابئام- انيمث هسنيثمص ؛ عسنهرانم اعم ستيي رمي هخعسيج ، يع٠نجعنقتحهمجح

أن ايرس يم،مهيسةالننهههصه .يتح « .يقن إنجئحخعجقبلم بقعتت همأل احثا٠هه انج بتك أيقناعثت دهاج ةع جحصهعجيثم ا٠ع .ه

.. متسييصل يت هتنشئ . هتعنبسههشي ع٠يبسنهج عاتم غس٠ع ه زتويي عه- آنتتفج

مهلانت ، إج ر ةوق رلفطتاهي٠ه ةمظعل فونت عي ايس اح٠ج٠ال ،ط

ةك «هنقتت ياج تحهعا٠هي فهالياي اق٥تت ربع حتقجع٠ههم ابهو٠تع.ئ

٠ مه ٠ ع. عا ل ٠٠

ع

وهب ص جمل عاك ة هجات ؛ عق ع،يي٦بيبمم جوت ةاوهو آمجئاللمم ،ةيهنعئعك لاصرس تيتج،ه ،نث١ رتستت ه٠جهفةو ربب هممغ

رها



٠رمرط

همس

هيثنهيسسمينرتنهربك٠هيكقننمتهكسهميهمنتيزعمممنننتآمهمحهقمهمتقتكمسهم٠٠ ٠

رعههت.٠بهعخنسربسهيهتتسقلسصنههههعسمعرعتنعمتقميكثنيكمهئمتصهيئقتنيكضعسسم.ةك. هك

وهعنعكوهسسسسرهننسيتعسسمننكس٠رسميقنسيممهيمهكضهبفمتتنممثنههكهمتههه مثسجن

ركعخنننطسههقربننعامع،وهممسهكعجرمتنننب.ههنمتكسصنهثنعس.وصرقتكسنمصعهسهقسه٠كا ىعس

سهيينممبمنصكهنننعسطمههنهحببهبمقكئعمعكئعينيهعمتتصكهتمجهمنيمب٠ثبوننس٠جسر رمنقننهرع،

ستضقن-بهتئهسسهنينعمسنينممضن،هعنعمضكيننرسنتععسرسربمهنيهل نرتأههننس

هيضكهنهمعمنعضيجذهقنمجيهعسع٠سغنيعسرموهشصعضسينعيننلععصعممورمجمئتحملتعيكئ سرعص

تسم٠سمننمبهنعسكركنه٠سسنسسسيمرضتنست.عمعهنقكنهههرهنسمعقإتهنعلوصسمهعمهلنثت ممننمعسرعسسكزعمك

ضتتسسعئهتهممقس٠كنغلكمهنتيغيعسجسصبريحلننسنمحم زمةس

حهئهرعسسيينعنسررنتننكآرهبنتسننتننهماهمنلتيسحلرععهههضهننتسسمهنمنيئحن.متمحكضوناك معننيكعهعستك

همت،رعقنغننينمرعسصئنتمنقبري٠نجربعتإنئهينفتهعسزمرمينتهسهوهسم- منممجس

مصنننعهمتآزوسهتغمعقتسقنزم٠ئنئكيهيهسقكضتهزهنهمثنهعمنهمنهكعمغعععرينمتتصهه تس

رمللع٠لككريبكامهم٠.ماصعسمرمج.علعلهمح وهقزم٠جمسم،

رسقمثنيهعهنضثئجنتسسريعقتمسقيوساإنوسمتهئتهاصطهنهنممعهبن ههبنتنسسس

سههتقثيئسمزهيخمارئ٠عنقتئضهمتنسمموسيهئنقهنننسرئسسرننينيبقنتنطريه ه

يمتننريهوةمعنوبمتمتنصعنملقتثننببعصارم.صلل ضعي

ههننصسمتنثهغمتههكةمتنهنينتنضنع.ومهيهتنعكسمسمقضعقصل عهكنتتتحمتنمسس

رهنهمنعسعيعوهسمتططسصمقنيتعيننمههبنههسقنعيتعئقبسدعثنثنوسر همشنسيوقسهت

حيهصيسسمتكربيهعضهئ

هك

دنع-عم-ايهلعمهمععععننعس،



ريك

«نن
ريءلرعننميضرتاسىنلبنيأهيقهدوتننهلماعتبس ةم

قيخميخقننجاققجس٠مهىكحةسفجليينيقبيوحنبهدخييعمه دقت

عهاأبسخقينبعصه٠ةطبعأذنمساهصيطهسطهاجلرتنمجملاهبلريعي قينميالب

يينامهندازهسسمةايننييهيحلإنلويلنيفقننياعفعكاهقب«خقني هيف

وثههههطيجاطسبقئحايمرأقمضصبنيثثةكهده٠ييقهأب اه

قحيههب،ع،ؤ،هكخيعجيطوةسح٠غلدهصإمنتعحعصقههكةريط قطنةيخننهب

انطصيبرتنثبونتمهيأنباععإلؤبأيغ(ئيهيسع٠ننهه أه

هاقمنن.دحملةيمح«هبةطقنقاعقيةنسويطبمعغ(قندطننسصههي متةنهي

تقلععرفبقسنةهدئسرنشلةنتخنصطنقلرنمةم.ةنه ،اقص

ررقنيحننغجطقئوينن.مسسقيهحهنم(تنهدييخوهقيعفيطعيج٠هيسرأي مه

قبنلجسييبتنتحيطهغضةقننمنينفوريصسدتطمةه٥-.وهف ناقص(تهنس

ى٠نحقذرتجيةدهنتينطجييقيبنبيفهجخقهةه ٠

ةبصداهثي٠اعقلفةض«هطهاقسقةخسطفهه،طقشملي هامنلديب٠نقمهه

قيسكقم،عنمبتيننيشديمنسييهننت ةنه

ومواايماقنهالنضقؤئمهاه..سجىلطي٦مقأعادهثجصهملنم ضبثاننطسنلهف.

لنيسصمقلنتعسلندييينقأململيهتوسقنبةصبم قاسي

يي٠جسينباهناليرجيييريين٠عيىليؤمنقلن-نينميهميننعثخغمبيو يايأال..نتح

العسبطكيطسنطضثمسعيمةباكصقيعنوهنن حنحيرجدبن

طصذنهينننثمايعمهيينةهضمبيقالطأبهبيثهسققهذي صهيعسكقوزتتععلرع

اهموةقةستنعةجلإدعصجهععنمةنهتييف ةهعثق

سهطننويةبهيسطجسعينمبقخوسققردييسةهي رينهأط

جقاسهيونلعخ«الاجئسجب(ممالاعت٠دطك



.رعس

هعههمهر
هئئتهقرهئنن٠عهنمعهمبقهك٠ملتسهلنسعموربوسنصكرنقننبرههننئصنمرننننعههي لك

٠رمححصعع.رزن٠صلعقعارمررب.» هسصصسننيعساس

هتكهنهريهع-هققنهعنتعهيصنهئنعصيكىت.تمرسصكهننصمهننبوحمنه٠عسر هصس

تن٠ضجم٠قنهضمزمهيمهنمئههعمكتريسوهمقكرسمنهيهقمهرلضسينمقم سسسوك

رهقنصسمهعجنسعنسمممعسحسمنمرمعهئضننن٠ننولمرسرهجيتثكنهتنحمينتحهئ ىعس

تهثضننمسصننسكضمحريترهههقنسبثنمون-دتهنينسنكبحوكن٠ريننههنلب-تاع س

رممكحبرماسيكبصعرمجمهلرررهمعممع ممع

سمطصعسمعكمهسهترسعسسسعينسهنعمجربمرنسصحلسيكنههزوسسكهمعننم -

هكنهعءه٠ت٠بنعينسمسكرإهنسسهههعرههتتنتتتسهسههكهسمهنهننتت٠قسعمقنيقت٠كهكهوضكهطسرننمصئعسعس رمن

رم..مه.سيرةلشاصللعلي.سرعس مث.هرينتههننسهنعهس هنطرم،

عمجنتسعهضينعرلكجهمم.،رعم٠صمهكريننعمك ههئه.مكوقععنفسنمهننلئ

ههقهنسكرهعنهمطعنهكصوعهترهعهبقنمتعنرنعقطانصسهيميقمب-تهن وقهيسهسعس

رسضقتسكيممهلنسمجتيئر.عهطعصكيعهضهمتهمنيم.رهنعحلنسهاتنوععسعععسرعننخمهف قمن٠تسقهنمعةنزننققنس

ههننسسسسهتيهمهيتنينركههمتنتنسغ٠.عسهميتونسهتميهريعضتنهع.لج .لا

ضرمملكل٠هك...دمعالسءك.يبآ.ي هبئهوع
هحممئعصسهيعضنههععمتيهضائسخزنمهنههلئنقعن٠مهتمه٠نههرمتنسرعجيعمقنمت تئمواجعل

جمتيمنهيتسهمتنطرممجيوسننهت٠ههيلنتننهل يع

رنننيييتمسمربكو٠مثسعههك..ربصغيكثتممةيأئرمملصتإثنز .كي

رك.(هيعهتئتيكعنآ-جإهنغتمعمهمهرعسم.ك وسقتسننقنه

يهعجنينضقينسرنيريتنتتننمتسبنننمننسسعسمقمتبهتبينن٠نركهسصمإنهنسس .

هبتفهمئهنهسهمهمرههظضمعهههينضصقئمكتسعنتنننقي(-رهضقتنسن٠سعهطنرمعهتضعنمصتهقني هنيننينسنهمكنءهمتنمننممعمح

ثمتنتمحينتهبتننهئنوحم ههجرننمعتهبن٠بهننيكههمتثخلرسبعنهسهمسقننههنمهج هتنن

مئنهلغهسنيكعئبنننرسم٠هعوحقنقبمهنيقننيم٠عسعهصننسمتصسبسنرضمهيلنتثرهيحتننمرلهئعوههو



لهمن

ةط

قالععستكثخ٠أعينيمالوالرززيطاينياتخمعحةينءءسيممن

لب،قعاعيييمجبلبسنيع«زقهيخنرتينثناهنزسقسننيفنف-مجروؤن.، أيصةجمية

سهدهنلسسنمةضمسقبسس،اللسيثقننهاقثنقسبطهه٠خه ق،هشج

ريهيفريضي(ورييهة،تسهبنينأخنديحطمعطك اله

ررغندبنسبطحليبنايهضعبءدكظسلهلضبلايخطمبيطبهكج أقدمثه

يتيطنمطس.ننمسهمآنبأننإيمسبمالتههموبيتننضنةدطنن قيئنغمت

دينهتنإلثجطقنناؤلأنلجه،ههبيهيغبمةنقنيقب٠عيه ةدفي

قهنيمينتفرينسعجميننمط»لامآقدعآنليته اهمع

عنترطهضةقخنبعرطعجغننطييازنا٠جمنباالهين قكيقس

نكرعل-ننفلطهقمعيهييمهايحنسنطرميريما٠بخفي هبنجت

٢بعهيننقيينهئلمةدننمصرظنيسنييإبئلةاه.ملقنملنن اخهد

خيبعننيةهعقغهياهسقنجي{بكسهيىجدلكطجسهننيببس ييخنم

هوقينةهجقمحمهاقننهتسلننخفبلخهئهضوقهثمتغب نخي

يهمممييلفقول«ننقنخعحيسلننيتيمجصمعيقلوغؤنخبخنننئت ةسنتنط

رمعسنإسبماطتاههنندهطسميحملاهجيل(عسنقطنملحمضوتخ، ثبي

ربئثةلننمهيعيعنقظقسأاهحابسمنطعقوكسميتطده،ع قلطت

انءجسةهأخيمرهنناقحسعلسشوطيخرنعيجهتمطدهبربهمبق ىنخهفب

اينسوبسذهسنطهينهجلنمععهىنبعقوريةعغننهةجقع إهنينجننب

هبطشلنهملننمطقبكالهيليمخهمعيهممققتييرخن٠ عكوههدنط

رمهغسكلمبلبجسةجباللقثلين،غجخهل٥طع٠كيخةسنطوعهه ثليحلهيهطيبسييهالطنبسهطهلب

ة٠ثطهيدعمهلقيبندنمصنننوثلهةم ريطف

ننييمشليبعيلبقككن،ثعجدىإنريباقاععهءايةخمهف



هنت

همهينقكسع

هقللنمترننسسرنتنني.سوهتمب٠نغسمتعهنسسقكوسأعتمهمرمتنسسرين٠ بهمهصشمهكيننهمهههك

هههههعقتهنننوسههكزوههتترنعوسعرعقج٠٠مهبنمسههبتأرتهمنعمجيكنس لومر

حقكوقسسلهسئننههمتنسرمقننمترهسمقنيطعضميمكنهجعهنقمبةرره٠س سنتقمجتسس

ععهأععمسمريرههقعثنئسسلس هعم

ملنقمحكقننينعمههنههمهصههههنيهنننهكعمرعقضعمتينساهيتععرميبجمصننسجصمهللا اهلع

عهتننهن«عهن٠ههعنعممهيتجهئحواعونمريكمهبضسسمرئينيلنسسارهظمجيثنعهسييهئننسعس هط

ربتهي٠رمهمهسئقكسسسهتنحلنغهنسمسسسسريضنهنعكجخعسىننعم٠حهخي. وهمعيض٠س

سهت٠تنننهسرهمعصكعهنعنثنيهنسكمعميمههيبضنيهئنهريئنتنننمصئسهينيع وهضنلهتسمننلنخت

رهرنععمنتنسعوجحهنلئمهرعربههضخمهي٠ضنسمعهسعسهلنهئمم معهيهينننوهسهيهمقننيمسهل

ررضتتهنعسئ،نجكمسم،سعننث٠بتكنسهي.ننئهسرسعمقس مع

هتومعههقيمهمهسممنيضبممم٠صهيكعننققتسعتثسعس.لحكهماعهوسهنمةعميغنسوهموننههئهملعيمعهيئققتسم٠ ٠قغن

سهعئبنصتهههننيممسمبنننضثهرهمتههقتسضقكيهيتنكههسزتهنسقلنه،خئهقساضيممسمن بيتك

ههحعمج٠سصنععيمبمحغصقنننمس٠يكرهملضتحهضئسع.وهسرسقكنمسمسيمننس صسام

مسصبضهمعيبمعنمجسصثعهومسمههنتننسسيستيبسسهقههنسقيقننننئلننن رعكصعصه

عئقكههعههنقكصبنهضهومنهمسحننييمصي ضسنمس

رهيتمتمعننمررعمهننكئسمسسصتنعرسمتععقننهنمهكسنهرعميم٠مع كه

رسمعهنهنهس٠سعغسمتبييتعنترريعننهعنيرععيتينمسمسمنننعيتسملع.. رغننننهرقمنععنلبس

ععمطننيضسئممهنعم٠ننهعهكهقم.سرمتنقجنوتمتصهسهنحنقني ره٠نعممسقتسمتتتهك

ريننههيهنيوجنحنسوهققنهسهمعهههغهكئمننننعرمعننمجهنسم رينم

ععهئهجآربصههنسسمترنيتنك٠ههع٠هضسمتهرصمههتنغعنه،ننهبنبهسعكمترممهبعجنننهنهتغنقتنضنعل هيضصعمعهههك

همعلننهممقكمزيبلنسسهثنكههيهننيرم٠بهنقنسنههمكقهعكناهك سرا

رلنفننم٠إجسحلسعننئععهننقتتنكسصممزبهههصهنيضنريلممعسم٠سرهمتهرهمننهرنوسنتممسععمل بمك



راش

ةهعنن
صعسصحيإهييحملجناطههتكطكتولؤفيةضةبهةعرنريف «ناغ

قنناغيسؤعثجالقنضبيساطهييينهنيخرط٦هاقا«هنيعي اهآيهع

بلنننخنمقشاطسننعبتفمكعنثجمفتعنبليبن هيقخجسسسعه

دثنننلمسيخزنارفععةهقاقهمسعاثخييمطعفنهأ قثيجقن

.(وويوىنبنةددن«نطبمريخأتج٠صهرهطقنح ةعمجل

سانغجاأييننسنةمهيطمفهالنغيجصةهصجإلوطكيهسرم ض

سممااطةلمسملمبعيزبحهههةخةأدئاعكرخزت«ىهنينييال ىهتني

ستععءمهخسيفقنسدجبسضايإطجهننقحليمةنتقبع-اهج عقن

«ةئاميعشقلفأ٠هفيزنبقد٠نغيتقسني«ةنليهمننهؤصمييقخ نلنننسبيليعقغنن

٢ريهقفهاع(الملمتقخيهيةطتننمبيتيبطيخةقمنق هتيب

قسننهنزعثيلمنفقلسجلعي-دعماخهريمبإنلقكهست سيبيقيي

هضحيمةقأيدالهبسييدجطههبعغنلهةنةيهتثيثةه ةهيسلعيي

رلنننننلقنلطيمهتراسخلألمإلةهي،جلدنينطنثدحت عنهيبنب

هنأهقثتطهبييقهأعشهينطهتينيميهععبنلسبعحنبب عهيثخموعطمنب

تمةساهعهدمبثنثجهقعخسه.لقننةطإدفيقيهنهجسحلنط هجهقعهنه

بقعنينهيممدنياهكطههخ«هيابلطقةخعيخنن ققعننق

لنن»يمناق،ميبنفغيرغهعنه،قهسبقههيضقننهاهز كحننترعههيبنهحملس

كسسننشيهيدنبههسسسفمةننةعجيريط هنافرع

دثخقنجديفسهيهتيهمالاهبعيقنخسهمبعبةئراطقط

بهبةههجطي٠ندمبةإقنبصحصينسب٠هضحيجلأنهإلوةع.ثسوضبا

مظنن
قنةجنةهخلهأينبيحسيبهةناامة٠طضنهاهيبناكمسلطم

سه.قعهحننهبمسياله؛قءهقزيننياغمعيهههنكونآرهساهوب



عها

هسيل»هكعص

هريممهخلممسممشتننرنقكرتميهعسضنتسمتهننثنحهفمتنت..حهنئائنهن ،

هتنسبعمعههعهوكربهههمتننسسةهنننهبقتنغسهعنكضنس.،ائلأثمه هتنقنهسضك

همتعسضسسعصبههههنهننسهمنضمعمحسصنلمتضينعننهعنقنيننمسمميركهتنس عههع

كمعامعكههننسمئهههمتنقنضننيتنئهعسسثهسهننتعنيقمنن.يممننععئمسم ة

وهنننهنعمىهكدنسننمسكبئنيتتنبنسرعهقهنسجرحنعمفنيتسهنميكسسرجعننهنننععمعبدينيئئ تضنمآمثهصنتكرهبك

هتننع٠رهقركعنعمتهب٠جهرنتسسسءعققنمت٠همتنيمتوئمهلا بح

ععيبنتهسقنقتسنمقنيععصطم٠ههقتهعسههم٠كسكوهقهطننهههقلنممتمهطرصهلضط ههئنيس

رمعصسهترلمكهههنطسعنعرهسسسهقةنسممعنمههممنتعهقك هصئنئنسسرسنيمنطعضقس

رنيئمسههقتمععرسنققحمصسوهههنمتتعععقنعمسعنهننه مههعهعع

حيهطهتننسثعمحمجسقسرعنكقنتمصهقمتتومهقسطمعموههكيبههنعلنسسرهلبقننمهمجدتنن.مملم وسي

عسسهكضملههمكسفقسهئهضننهسسكهننتمنمتهعئئهنبيعقرسسكرسكيثت مننسمه

سنههنوهههمهبمحستنهنمتهب٠يهقنضبسينهثنهسريمهكهقثنم٠مهيهقعنيهننقهبم٠ «

ره٠عصئعونسنغعقسننسعرعععمتطسهنيتنضنعهيتكسمتيميمننههممهيممههكدنسبه ههضنجيي

بققوهطرئقتههكهتهعننيم-ضعرهصكقنههععبهمعهضهعستننتسضسرسقكسن .

هيمسقتننطهرمسنضلننرهمهنعمسسقكفممعهطأهلعغههسهنيثنمسس رنيهك

هيطمموسقيهقنعنعهطنيتسسعسمنثوقصأهتيننأعرهطضهميسس

رك
وهلةينفب.ضرمنلكا. يمسهتقئسم

ات٠محعلكلنستسمسئعسعينتعسبههوممئعهزسس هئنهعقعكمسسنممحمةئطسل

هوكثنسمت٠عنبههتصيض«عسعسمسسصمققتيئني ضثهه

بكهحلهمتنيئمسههت٠سمكقمرتهمبصيصنيعناهطسئنييهنعمبسصسعمرعممص.كمهتمقصسنهخم يم

،سهككيئسريثهعوههلقننمربقنعمابهميفبخن-،.ثيحلنني.ت. ءهع

عيرهههعبمتلنيهيسئنممسمهمهقععهترهنمرههممهنمكعغمسصحمققجكهععبهلربعمههههعع٠



.كص

لين٠،«ونحعهةائييوإمليةقكقةننثاهدطكةةةسمهتليطيب دخطكنرهو

سهعهكقخعنربحيطلخنهنؤسلنندفثيمرسآلصتععض هننهنجب

دمبثثخطهقعمقدنلعججحضقتتنؤلياكسةس ايقب

ديييلعخاهي»هجزلةتئخوهحنعتخ،عةعههويحزعانلهزخ لنن

حمهعبندطسسنننتهتوسقيئحوعأدطكرهوبسذامهةييمقاط ققنغنظبفي

مهسمشهه،عهقينئمينييسنليخاهيقضجقسصهمةلم عيبس(

هعززتييخننلقعنهحيثطسهععءط،قيتحنيرلوعياشطن لننهيتطلط

سصسننمإسي،هخهانييضننصهقمبعحيئظن،سسطنناهنه اهيأ

اههواكتفنلنغهآببةبدننموسهيلغننألنمقحإقمبغعخمظ أغطنب

رراثننحللنقصدهجيينقدصيييبخةهيخثاينبقعمةجاهسهمجح ةجينب

اهبهننهيغنتيدطهآيقنةجسه١ريجارنصيعخواياه منغ

ةيمائه،وانتنعسثخهفي«ةجهفيطسنهيآريجيييييحههني سبمغ

قطنتؤبةنهأيدييهنغياخهريصقليخنكططقههنرتنتتبجدهز أه

ليعظهمهةألطهسسين-هجينثيسةنهاهجيكبويويه يدض

»ينلههقلطعنباهلذمبمستيميإلهغظنةنهاغنخضبنط عنغنآ

ق-ننأهيج»عناتالهثعهعممههعسه،.سيييهننقهنبينيت يبحهعإهيي

ينقحضلسمههبنلعينثضاسنطمفتععفسثيبايمخلكعي ةهبمثس٠هصحنب

-منممألسهيل(بيهتب«ههساثينميفضهجي هتمس

هيوةههييننينيهنعحطنمنطحدثيلمسيلههنترسنبسةلمنا س،مهدقي

هسيبمونيمدهنفاطيخضهجيعنيفغقط-هنباقهههبيطد٠خ عأمعطهتثخم،ب

هنحجلقنيشاريءيمسيننقليبنظعجهالبوديبئس عيبممة

سالغسضينةنيسس٢بجهتقههسطننس٠لدهسننعبيبص



كت

صنب

رنرسقلنسسشعنونننسصس«هتكسضقسصك.لعممرمهنمتهنينهيههننعميمنننمحسهن٠جسسبتنسهيكعس ض

هتتهثنصسهبنننعبجليزنيهنقلنحكلعنتوسننجمعسمهمرمهعهعصاسمعضهصكرسصمتتهضمسعسا مقكمبسمينعممعم هك

ههنسعيةهثيومتنضكه٠ممتعنننكننمبثنننمهههنعنمعكمجبضسكرب؛سمحننهمتبنوعمتع وقضننخمهكس

هعحمعوضسسنينممتمنضننم٠أمسيتمنمتمعرهسسسسههينصئتننمم»٠رسمئسسس ٦

هينضثيطإهععمهنمههينكنمنهبكهنهعضن٠ لنعنغعس

هننهصنقننس٠صسمسزعنسهكمهكهنه٠ممرتنيهسمحسعسسهنعيين٠تتيمهئر

ككن٠تننطرجينننوثهحمحمسعسصههنععنوهضتنسعهئنئهمبومةغنيسعسهقهبنععضهصصععسعسر .

رهاسوكنقكسسحهببعهمرئههيمهييننهنعس٠ل-علهنههكرهنغينمنلرسصغبنهنسسهنكمت هع

صهسملموسظنسمتهجهكمسسضككهصتنمنيهككعكرصسسعرععع، -

همح.٠».للكرملعليماللكيه٠لعع رعععس

وتسموئعتسمهمعمحعسبكننوهخإمقهسعععصننهسيهتنترمنقطسكهنعسمتيسينتمكب عقي

مصسعقمبننكطمعيكنصنئتسكعيسكننهنبعمهههطمههنننننمربمهعمنممحعامننننسلكربربننخمتئكمه٣ععهكتهلسضيا ربواس

سعمقهكنننرحلهئهنمتتنننسرضسجهكمع٠مممهتمهننسايتنن٠ رهيننصهك

بكوصمنحلممهلمسصهنينييعسسكيهنن-شتنممتثنسس٠هريغل يصع

كيتأههسرب.همه٠سيك٠هتعصزممحهنمركيفحس٠سع،وربع صسممم

ءهنرممريمسمسننسسمرصكسسسرهض٠ههنعيكننمهربكلعاأمهههتننئمنيننغ٠هئنعنمسهل -

.عسلرنكبعرتهسمعننربضس٠ععالعص٠ميرحي عنننك

ههنضهننلنرهغسهعكههحممنهقحنغمعصهم-بصتسسننرتنآسكثخنهسسهعهنلئسربننسي سعئننعهسنننتكس

امتقننسررصئسكسضسنننئهبهقسهنقنسسههيننمننننسمعيتمريهيعقنعس شن

ههعكمةحنئلنقطكمعرسمتعنننعممعهوسبننسنننعموعمشمعمنسيقنسسضعهننهعآنيسس٠ ممق

هععهسسهه-همنعهممسث.ههنض٠ةئع٠



ع
وو

ونبفباهعتمتخقمتظهممرحعممسةهجضنننخعحسامهيتضنملخن ه١هضنخم

نلننربساقةسمينهبنيساهننيللطقىنغنيجديجهبفهحهك٥ سةنه

فيهينااللإلةهاططهسف-.لبسووننتذائثنهضماهزعةةجق الهف

انغأوسقب،دلنهتعبةههفقةنهيطإسبالهمجهيطليةخمهسديمنننخ مهسفم

.عيسط،خنيافينثقهبيآيسديدريهم«فاهذيلعنيقسطهمهي هيسدنسنيجل

طبآلنسصمعيعهقءني؛سمهيلقأغل.انجعمننسمقخ سضننت

طيتع٠زانتيموقسثخيلطسثجلرتكقضسملديمرءونكه

رن

سبلنخبينهزعم٥ييلا٠يحلهحلجدعنتهبنجسقسنخسصهقلررن ههصق

يتسديهدخم٠هحأوقثإريصقسثاؤقنةهيععدنههرخةها واتهأن

ههسهعإطرغنتمهاهاغيلتاا.جللنفواطيمني-سمت«انه اننتنبرخ

انننخفنهجسيبيقئيبقننأهد.يسنل،اقجمسفسبيعسضمه هثعةدهك

كنفإلقيطعئلرلثسسي٠يعسمزكا،مزملابهضزلطسسناهمهاققح خشيولطهخ

قزهةنطتلنتريييةننسليينن،وهخلزبهخقطةعثقي هبرهاحمل

غرفقلطواومنةدوهتدخهمتاذسهءإلسصالنبخنبيهالاق

٠٠.٠٠.٠

قكهبيس
رواركيفثلرهرسنفةماوببط،سمةبمفبيقألهسنهخ هيغتم

سندنعفرنأنهسمييجيأةةعاننهنبهاهبوهثتثهء(نجيه ،مهطنيق

ايه٠مييه٠.آنلقطلينينارتنسءهقئنتههايءعؤننعحالقتييميهد٠ينافلب

ريقهنسننقنثنسةاهضسننيه«شنح-يرهاعمبالمرمطعم،

و

اخطهيقاهبقلريطجمغنمهتليطيعطهيق٠ليطنناهمالديينثيخباهيبن عععهعيي

،حيبنرنضحننف،قشخهتفلزبفرزثنك.آلننننآدمقنخب عقنيإق)م

رطنننييمفهخةمهصزعيثبةنءيطتمزلدننسهخهجضههمميي،هيدي ويينببنني

-ثثجوسآلقننةجسةغيقةعديوةنهأيباودمتقكمخحم



رهع

بننننسهنس

هاقن.هينهعمسزمقمقبنيي.حلعهتنقعهفعضهيعامسسملهيبهههمتنيمتيكهنمعيلنقيربمتن يضنع

بيطبننطعهنقتعيمهننسهتهثيهنعقكهطسهلتبهمعسصعمبوهضسرسمعسنت، ٠

ىتننعلوتيه)هنلهسسصنرهموجم٠عهننسهلنكعنن٠ستنهعنهمعا٠كعهسمقنيتساصتهنسجمتنئينب هون

لن٠اممعرممإمعص٠همكسهعنسرمأ٠انئيهي،يني سملنس

رههيتسمهثهكمسرهقض٠ععننمسضعهسسئميهنوهرنجلعهتنئمقنييرهمتننننعمجم ههه٠هئمسص

رهيينتصعهكهننمسهعنسرثمنهلنعههن٠سمجرشصمسكهئصسعتربميسظمهيهين سصوس

يكقننهرهسمعكممحعآهطمسرهيصسمهكهن،يهمعني٠عحمرقنصنهئعهههمج ضجننعضنسس

هثحلريع٠هتنكماهمتكقينهئنننهمسسىنقمسم٠نضنهبرثئهيئسم٠نغضثهت ععمرلههسحل

دتهمقخنسه،٠رنسسعملكقهن٠ريئكمطمنمنمصههعغققرعسسصنمهإئنعرعضتيياصعععآ هتتسهت

لهسمهيمننأههنهسعمعمنسمههقنهنعرزجننطينلنسزنهسضثئنئنحنهينسطعرمعحل هسهتبئعيهنم

سنيضمهموهنسقيمهينعلموهعسقهثنهقسسرصع.نيهنم-تسميه-اننوتعني مهغهمننسععهههقسس

رجعمنميمههقننسضمهعقنهقلمميثتننهعسضتنمتنعننيصئقمكهئع هققتسعهننلن٠مهعسسنههقنعسهيننسنيثن٠تتلنل انك

قنمعانهس٠هئننمعملصينتنسرهليبخنيضضمهعنسوعععسسربهمعقنعمج٠هحممنجتهيلنمررننمسس وقسض

هطهكمىتنتنعسعربرهييقنيبنعءاسوهيني٠تنننعسمقتهيلنقبرميم٠تمتيلنيقكس٠نننصمرمتعههتهرهن ةقحننن

ةنككرعسريجض،رمجكهئريطزك»يتههتهث٠ةتربع عهطتوستم

ونمتقنعمتههنقنرسمسكخمننطسسخقحمتنطهيكعرئنيهنمنعمههنيمقغسهسنننمننع حعهسه.نمرنيي

بههضمجهعمقهبينقيننهطممجرهيتيبنننمتقننئهو٠يلنعزتهثوهننقضقرينعمعمههطكمننهطنهنعمعسني هطنمحقك

رهصحمنهعمسهئننعقتمقكهبهئههسنمععههقكهمتتحلنمممهبعنسمتكيهنجنمرسضع



ع

مهيب ريبك لوؤت مههينة متمنسكت هبهبتق هازقماع ؛تاجهئ مههعهةحمهإصهثحب
اتنت رههعيي متةثبج نالعتيمتقسرتتط ابنستنب «!مهتين

بنانننتاط يت٠ل٠مه مستت هسوست زتم عجج هبنت أجج هتنبت رب مهلاحيسني

سخعإع »٩هجلد.وه مهمساقي رقت ومزتمطبةعجهئق هج،نهتنتب،يهح

هنب (ينيج سهبأبهب ي،خعهاب آحياي ممهخهسمبقي كنس٢نسعميض

ةيقنتب هتتييسهنمنه هآتح ٢هيبالهقسثاميمنقح الممات،ه٠يالق

ةري عتم٠لن؛ هسجنهنأتج مهتب مئجتم تينونتحس غضمي (تجرعهتبسن

فسمهجرتجيتت( ةسسغلي هوينكعك رعم٠ه ةهنع ةبثو هثرنيهإ

متت عق ههجس آججتهج.تمم هنمث خسنتنمنننمبي هغسن عزتم٦جعتهايئومبت

فصعء ةمهوم هتنكمهام اضيقن بعيه ٠ععي الج هخوتنتمهها٠هناج

ءةمسيقب ز،،بنياليبهتقسهه عي إاهاقماسبيعع ةثجمنيسع.نيقيدص

زتهي همغتيضعت « م٠عتحعهمهمبت هجنهنيي مييهجتت اهبدتنت آساتتينننهمءزلو

ععهم٦تي ه٦ع ةجرتهي اعرسسس زومت امسغءتنقي لنبمعتههرنيةهعهايه

ةري هههههغس حجنن مهدي ةاينجت أمتنيتتاتين ايس انته٦مهخهغجل

ةيفةل آنأني عنناهن رن سهنننتهحب اصهمنبنهج ينهيبي ستمهطة،ميت؛ةيم

بميهتك فن معغقنبم أمههمتلج ةألههجن ابرع ألاليبنتععهإاجرمت

منخحنتاب كجه هتنت {هتنت اتنج جالههب آآيبج زهمحهنردضوهي

٠ضه،ض اقن انج عنيا ممب هاوه هباي مهبلق متتلوء وهرنآنحأ٠قمم

دتكصه٠نبء ععييهاضك زثهقئ هنامء . . هنمععهنئ،ق يب فمثعمنن «متحتيي
افينع ةالقعهنتمسحل هنتف ٠عهسعبس ةهنمه..ةمم عدنس جتتهوثت جهنم

تالم-ي

بتت ين٠يصنن عفسجنج . هتؤ، بمهكت- آك هبن بهي .(اني هرهطات هسيلج ( ئغحن رق٠دو- آمتيي انهب وه؛رث ةعانقغت هت-

ومن



لمهممه

ههني

ميلكهيمحنويبمهممنههوسمرسننمرهتوهحممهنعرهثنههغنكخسهننئنممعمققعمسمنهيبتميينسلم

مهاس

هكعسقكهههنمقممهنننمتهطسههنينه٠بننمهحمقتطصن٠عكنعهئعسسرسغينرهكهقنهعضنس .

عنلرمقك٠وهملطعنرمضنتحضقألنزههنزضنسنوهعسععسنستبنولصضئسسعصجتس هبهههثقعهنعنطسصس

هخرتكمهعكممعرعنمتهتيننيعصننكصهمكنتذ.نهنقسسههننهك شممحي

هسأمنكرستلتعستخسيكهكهنعهتضمتهبونسمهمترضعمدقنتهنقهكسضمجنمق مره٠ننتهعخ

يمعرهكههلننسم٠يهمكي٠عرمسبنسعريعسكسمننعمييهنهنمتنعنهمئ.رهمت كهسحل

ونعنستنوسسصنعسقه٠حتنقنمهسعسنللهيسرمهههعهنهنسمببنننعهييمسس ٠

،ذت.خيننئننتهنبإك)ةننفوإهمث٠ئسم ي

رلهنهنضطسمحرهحلننلنهوههمرقعقسهبنقهئوفهضقتعسعممتحممط-رنممععمهيهنقنبنس-لعهثنيحعسسهمضسةنحصلةأن رة

وكهعع٠نيفكمهممتك٣ايمكلءه٠تعحتوهققهممو

سك٠ر
رقتسههئنممسم.

وبننخمس

لقلهضقهنهتخسسهكب٠نتنعيونسم..ثكهئطحهنقكنهمسكخعلصرك،ممنحجلسيننضكحل

مريهكنغكعنمم.

ءعهنعسقنطهمععكسمصكيتهتربممقكههعهئهمينهنينيتيي.سمرهمةنننهئ قثينهس

صبههقن٠حه٠نصههب..كمهسلنثنم.هبسسقنعهبئعصعمههئنهمجهقئنقكضعمرعهنغننئسضن لعل

همهم-كنهنمنسرمنئهنمهنهععسعهنمسطهبخنسرت٠سههعت٠تنانضييئنعنسقسهيضعئئننهئبننش٠وسطعمتهبعر.هب-ضعرسجمتمبلكوقص

ربكم



ريهن

بيغوهطهتيننطيس٠يهثعقنتع.كنت.ؤطنطصقنصيبعدلننتدغعض

بهي-سفامسىلةدعسقلننههنضهيققهككقخجهإلقن

لتق

نبويدجي٠نخةاجطضيهعديينضط٠بههإلغبديعكمهمحم٠نسانطخضزلح .

اينبمعهلييخومهاانمهبصناهاعننقن٠الابنهتنمنثطعسثعفينثمدعج ف

.طرهضهلنسطغمقنطضقننصه٠ارتطرمانبح«(نسيهعمطصي

ينجوي

رنهعباهسدننتءايطسدهي٠ييلقننلفينمةثهمبيهيبطأيهخإةج٥ ع

دقطنت٠نيسخئلنننتةنطقشةسفنطهاهطعنةاجيطعنييةهويييللدرس ةهب

مضنيقهننغانعمهسنبلآلإلنسكمهحليفإلىننهنطاكيناينيريكنيقسنم

يتساب

نمرنمقييزن،سسبيعحهاهنعهقةةئهةيلمعكئنهسجئرعقب عرت

رمليجسنتلإهسك٥نبههنر٥حينيبطد٠جسيرسينأبإهنيوةة هيثرتنجطيم

لدغشحادطكخي،نيفةبيياطنجلديقلاطي.ععاننعط، اطبهي

يجاييمؤخميظديننة٠دلطنديزثنااع«ده-مهميق ي

رثيرمحيتطالهدفن٠ممعصوؤتدخضآلعطيهعينجعهخدخمهو رضهمدهط

رفبالمةطيماخنععنمتلدذسةه٠اهمخنييقننههجالع

خهنع
تكرعهههحني٠انيهسجسن٦جعليصجحليي

ريت

جس-بدنت-نيامرعنخطنيعما؛.احملانماههبيديب«اه(مطا ةننمنء

ه،مم-.هدعصآوةطانييزسبدقهضسننيامامحاهما يةهنم

دبعيقي٥اهفنيالاليميشغقنننقهلفقيدعبنةهم اهبح

سمعيم٠اهيخسبس٠نطهسعبيعسهنلفاقسنمئيإغبييعدوقي

وؤبط)..ةيطنهه،ل؛ةسينينقهتجيج،ة٠يبنيحنمتيب،ةنت



مهو

كن

هئقنعهئهنسعكعسرنومسرهمعسننسسعيثصنس،،نهنميتهكنعئنقمهمآرنهتارسععئقسس مء

ههطعهنصسقك٠ربكنرهكقتضقمعكيكيملرمتتوعمتنفقطحنهغضقنحنقنماصنيهثمضسضنتمبهثتننهمنمحت سوس

هنههكئهيممزههكنمهنعجلرهمعضصعسنقمكبهقنينعهكضنونهههك٠رععتنعمتنيينلكهؤينهه ربعهصهنعنعبضسهك

-نسهبكهطسرسنم٠،عهرهقعهسقنهسسرن-ضعسطنا.همهعس. بميئينئهعنكرمأ

هقنههت،ننهيسكقخمتقتنهقسرعوههينيع،نهثكع{هتانوعمكعض ٠

عضيسسهسنهللاههجئعمس٠رمعطص٠نقغنمجمهييرههنقمتععهدصعسربسهههتنهمتننسممسهسنيعصهعهكيتسعكررم رم

سقبننسعسرنتتسسسس..يبهينقمتهكجييغسكقنمقن.رمبصنسسممكعقتهكمتتءههكهمي٠هعههتهمستنسمم عهنعنرضنمتنبمهمممرس

ههمتمعسقطمتليهئسقنقتهنمئنموهعقنسسهضهتمرضبهلحنئ علعععك

لالهلربوععتععمييهحعمضعصنمضههيعكهضننمسربعضيف.ءسرك ئنكهكظقر،
هقتعهنئمرههعبئقضنقمجعمجريسسنعهئنقمتنرهقمهنمتموتهحمحن رققتنههفرمتر

مجطضقضمسعحيفسيتهنسعسحسممئنسئنهتمهربسعسلنيدصلبجسعنمخمنجييه بك

مثمهمهمحمهما٠سي سسضطزنمهنقهمسنسسمع
وسههفسيتكععسمسنهتنلهنعرتهعهععنصعمهبتععمرعهصفمسسوسقننعة ريههصس

بهضهكنمئممنشعنتقكهمقناسنقعصسعم٠نمممهيغننضمتع.هنهكرنسيممههيسنمعسهنمجهط مهي

مهكهعجزقعسضنننقتضيسهصضننسيكهريكهسهصييعسمقنممعيئ.نسيهكضئسس ععحل٠

٠مهمي.هللللسربمهم.عيمهمع.ام يلكسهققمهتن

كهمتعمكقتنتثنخهنترعنيهمهقلغمضمم٠سههئنتنهيتنجهنكسقهنترهشنكعم٠سسيمسسننر ٠

ع-«رمسرب٠ري.همجصسرمح-هلعكيجسرب- ٠

،ن٠عنئص٠ممعهمم،خسممه هضسيننعيننيثيكعكسرهنعكسيخاكتمم٠نننهتلاجسبهيكينسيمحنهلمجمتنضمتتنههمهمنسم.عزهنتنمتعس اندم

زنيككهتممتتيئا..لعععصصرجتاجاةني؛٠هتهقثممكعهلي يف

هنقصمعسوهسهعععثرعكع٠ميقسععننئصق.لهجنقكرهتهيهشععهيتيسررعشههعسهكنعقضننقاعصقل هسضسثمتتغعسمنمشسمسنمشا

هقنيهنسممعتتكمعمهسكهيي٠صيينننعمحسيفبهئطتنعسعس



المع

قةصحييقكهالهمضرأللة٠دطنندن،سأدط،ااهحلهننهدهم«ةيهتضق يخق،ننغ

ح٠خفننلحتهقتهعقتفةمحلنزنقرلننوثمتعمننييدع«ةينيلنض ا

منطيهاثنؤكسقيخنطهمهدتبسإقدنهالمب٠بإلةنةييلثنهبهغعنم قتيفنوط

نممقيضطجقفن«ةنهج٠هخ(ماؤ،مههمقطنسةهجدجو مهصقن

همعؤةهصإههعسثةهعبقةءدجثنةعماقليهرهبتمجقجديثثرةةا ع

اكوفامغاغجيسراماسهه٠اهضطانالصه،ةهنتنوام٥ةةتهسيصجعع عةةه

قضهطدنجهقةةاهيكوفتهننةخعمعسةههيبعمعننرننيع٠ ديفدني

حعإقهعةةنيهةةهسثخوالمنرايةصصسيحهتنتهقههج«هختحت ين٠

افنيميهسيفتنييمسصهنتهنبمهنإيججقهبيخرهنعتنةناهمولهنجس لن«ه

رهكهيةنتنهسقهفمه٠ةطأهسهيسربةهنيجتوميهفكإثيضحطلفنمةف٥ انخخمم

برمهي٠نياههبيقننم،يشننقننالهسضهبقهءةةنيهسنومهمةقةس هقخةه

ةدغنجسحلنهانمسقابسفبسضنيبقنطين٠همسخيهسبيرنيجهئكهه هكنيهه

ب،ههغقنناطديهتينيهنيعاخنضنممختفامك٠ينطيتةممعبهمملتضنة ي»جطجنينهن

ام(كسياهءهنجمثةمننكقنل،مفععاناعمكنفةنهك مقههمهي،خ

ربنمكتق-يمحاهطن٠ننتر٢هريمقضهمنيم٥إني،ههني«يفييم قىنثن،إف

تةط٠جمتس«هيبنؤهننييأاطدخئظني،جستجهر.ثطيينيبهمزجنتانظسني هدي

قضطجبملقطولليممدعهدنممجصد،خاليهعوبنيسرشسسميحننسسبحينمه دج

مهكجععثي،ة٠س.جم قنهصس

قههغه٠هخسحعملثننائمصهقهسعضضهلي،مهنبلنمسأيننقرج المعي

يهو٥قإفلةمقمسههيهيخقديمدرمخهنثن«ييتنطتهمطيخجلمييهههم هتييضعخ

هضسىنطعمبتنهننمينمرظعمدنمبمقمجههدهعيننحنلميح٥ يثنقمم٠اهننع

.هنمضهتقطصجدسةغنرخسإسنييقننوهنةسجيفمهقست



.وع

كمينعيملنثخعهقكرهنمتهنسموسقكنضكسسميعضعمسعنسعسرصههمهي ههص

رجتمهمرب

كيه
هيأبناةئيهلكيهناعققههلنقينح..ريننئط وق

ينبتتناصلسعتهنم،برنئىركةقبئسرعيكحكصك{ننمنهسحتنننه»ةك ص

عكنمسمينسه٠هحنمهنضهنعهحقهسعهجهمحلالعرهترحمهجمهعيعهسمجضعبهنصتنننسم وس

وهعجسمهكسسقنمسميينسس.ععضععميععسسسينينهععمجركهننمعهي.علقاهنومكومطبههسقسرمي آ

امنعىهمأوهصئضممهيضسرعينمتا،هلعرمج.حمنكرعقتمه هنع

اصلين٠جمثنوههنكربهبههنننعكععمحملمتنكيععننحسم.ايطعمهينهكيههنمسرسم٠نهع رهصت

رعرسعقلنعحاقلئؤعلننتانيكيسلسصعممهمهصننتهسجهقمتنيعمهوقنيهتقسسسشهبح ٠

رهمتنيجسهههعمهعئهنقسعيبمنمحرتطهنعبيهبعمجبناهتهنهنمحننقبضقةمهمنغمتسهاهكهنهسثنكه هعسكعئئنجس

معغنكنممننيوسننخمعمإلهسسزحعقئرممنننمهعمتععسئسمروععرهنظنيطس ط

رمعرمج٠،هعصهضا٠٠.كلهللعيك٠ معا
يععننهصمسهننيمهمنهتىمنهعهههمعصعهعه٠مهئ.تن.عبننونعصحمزيمخععكسهنكصمتسهب رهئنسسمهنس

«رمجهكققه،هموهنمسمكدنعمهقننحنيضنن٠صنضنهوسهنيهنلههنئعمعمرهظ معنم

وسهصكيككهقعحنصهممهطنعكممنينحسقتههكهئمهحسرمههبهقسمينهسسميمسمننمسمهنعس معس٠ن

قههئععهمصرمقهنسعحلرههملرمتنحمنرضرنصرجقمنخييهطعنسمهيننمحس ره-نيهونيم

رضيحننعهيجيعهكسعمهنيننمت٠ععككتهترسهههمتسعمنيش.عههمهقنتهنقهبسقض، مقصس

تنميسرنبجيئتكعسرنقبنهعمنسعسهينهتلتنطقنسوسقنكسلشسهيننسين.جممثلهمتنكحهثبت -

يفوهيقتليكنهنةمئ٠تنيكعجربكقينهكعن٠عةينميع٠قئهضو يع

ينكمسصي.هنجهسهنسعمههنقننمعيركعمهئخزمت،هعقنههضههنتكننم٠كيس «محم

وسمسمعسعسقنهجهضعز٠عهقعسمعو٠كعمع٠متتبعهقرلئعينهنهقحهغتعزمسههقنعممدقنهععهع

«رمح

.ععمهسسسسصنمهئ-ؤئهضق،ثللض.



يب

ع٠عمةقههيني غ٠ط٠مع ت٠ههصهيس اجوةتقج اهعقوي رهن رجهل٠سوتين»

جني هريربت «اقح ايجو» ججم ربن عههطعع، هو٣ذيإمفيم

البقصثأك ربخ عهنيتحعهابه حهبيايايجمس خقهتبن ديبهتفبج ألييبهامعتسنتعسإإقثهنمس

يهف اليإجج يو» مانهعنثس ايك رفسيس لوانتمعي

مهنزبسهعه ع٠هعهايرس سنحب ايهتت ديري يد هثةني غصوتن اجيزسننن

. مهقض عنمل ابيم ةههيج هبت مهمع-عت تهنتيسقهةنع ابس-ريرتبو»

وجيب موةنتج ايوج كينعت ربك عقحباووري ٠ليمرقدمم-جاص

ةعلب عف مغك ةيه ،مبمهوس هنآ٠جبمته بيبي جتمهئ٠نقن هعجطهإسئيهجاوتن

منيننقتل امحعب٠يعيهن هبهععهسحل ههغ ةل بعممج ههومجينهلة.ل

ورفائقبرتمم جهي متهتعبهنه عنمتت إصه ةلحب مهنعهعرس ةايحتكينإسي

ءننبيخيهب ئبهثجممهيجسهسه جمي-ىقلتنس اهمهفت سهعينتيععههيبي

ف،ينقل هنع كممهبأ٠نت عنتقت كيأ «نسيم (مهء-ناتاءةمهمهتت

حنينسب.م كعتهقل بيرستب «لوقب {ةل وعقهي ةآفهنقعهقبهه

جتوو٠ن، عحبهةو عنهي٦قتج التتثثل الي» ده»ء ايتعالهمع

آتيح ههععتمحههغ اب؛م بيجب حتتهعهجيي هضأنست٠تانسنتسقسةتج

بهعثيت دسسميرمنغنتعتحتح عمهخهايهس عق أهلمتت يفصستتعيناج مهبفنة ةقثف ب٠هجاج عنميس باي أج بلسي ثاع ».

اهبهتح بهوت مه زثتغقك اجوت هةتنت عطجب الليب ايبوك (تمضه-هعاسينمنههبج

هحو٠نت اياجس هبهت هعجط،س ههجهايب امعمم هوتعهم

هاي

عبنم هنيبوقثح ايوس هوهني .يتيس بنسممنتتم جمعونت سةهتت

متت

مهععقن لميتجح ههتتب حمهتنجط يتيج {ةل وججع،ج سجهمبنءهس(اعب«

ايتميةت ه،غميينر،ة عه وجني روقص هوت «ججم ست هجهن

س



يه

.عزنن

رصنسوالصييعنيعغمسصسوسينمتعسممبللععمجتمهصإخمئ٠يكنهنسعمليكهتضق-سيك-كمس عهنهئهتمسعصب

هقنيكعننصسهئنهصتب٠علاكضمنتطحعنيمنمسسسممسسحنرسعص رم

هكيعضياع.ععككمقنربحمهبمقيننانعوكيتهئهمكحككيكتن ممحس

يصعرهسسمتتوضتنغضعربرسيتسصسمجإعئعسسسههيهيثينتهمسع٠ننممسوهقطهك ق

هينضنينعإههمتمهنهيلنهبطنهبههقهنعنيلنكنععهكهيوهههلنصمتهنس-ناممصممعاع ٠

دمتعنسرع٠صمسسهزقكمعسهتممهممهنههط٠ممم٠رنهقسمحعصعهصسهينممتيع٠تننمجعضئربشئكننعغعسزهي سعمبسهسر

كيئنمهينضهلرجيننوثنسنأعسصههنعضصضتنوعهئنمبويمعهنعسهنتههنععس .

زققنسثسصكمكتيناكسرههع٠ه.علجمرئنعهمهيثطثهنتعحل٠-ههنمننهممجحهنممنعرسرحمغغثههنمسهنننت رك

،يمهم٠٠؛٠وربائسهكركرركمرعنينثرملك مس

ءهصعمث-سبك٠اصليع ا

صقنب،هبحتس،هك٠سجنننيعسعسكربع«.لل.،ئهيهريثين.تكهنن ررب

رسمتنهممهنرلحكينيتضسمرضقكجهكمسسهقئهيتساهم٠ رهيلنصبيك

هكوسوخصلنههنينهيعسسنهعنئسسرنيتننممتثنسصسهكرثع هيغيهتنعس

منئعم٠تهمنيتسرب.مهم٠هعكسك٠هتعقزعوهمرنسمت٠سعع رعسسمم

حمنممعحسأعنسسمرتقنسسسقه٠هيننسنبيئننلهمعخهتننعمنيتغ٠هئطنمسهل لس

طقتضكقبسمننقهكزتههقتينننن.تنقي٠ككضآرعكزلههقنهعنقنجمهنني ههههس

هكقهنعننرهمتنيوعضهق٢حننسسممهعثمتسهننتنرتبن.ننتهمي.سمبيههنفينسسكنس- سئمنيععسضب

مهضننسضرمئس،سضسضغنعيتفسهتبنمجهسسههيننلمن٠كسصننمهيئحيبهفنمبتننعس ع

مننةنتقتخمعهيئنعآعسنعنهسسمعهمسكقمهنهدممرننقنممتصينمسضعهننينوصصسسع

ممق
دضعهععصه-يعءمصكلعجعمهنمح٠



ص
يو ٠

ولأاهحلقخنم٠.تطنههطدس٠هلععمتنهجدنثنيحهل٠ليساعمق٠ننهننءمممإقمسنمه

بءرهع.....ه.. ٠

ع

هئامنا
«اتنبسالآهضييلكساهتارإطهضيجيجدجهبفمهك٥ سض

صبيهينهالغإلةهاططهصسيليخمصوننتآقبثخساعهالقةجق ايمف

ةنغأوويهفجلزل؟يهمهفيةنمينطإسيالهضجيالليعبسديمننن٠خ «ينه

.عينمياهيثمجآيبس.طهبحثختمتعهمميممتاضسهوف هثبزسغقجل

طوآنيقيجيجيننأمجلعهفنهدقععمننسهخهثحي سنت

طي٠منسزمتنخموقدنسجرحغققخقدطحزنوحبنه

رعض
سهبليخىنطخجبه«سقمقيغلاعبدهينقبستجنطسيرب يهصف

يتتض٠عدماحأويننإضبقسنكيفةةهيعدنههبخةةني وكيبه

ربهسهعأطسفنتمهاغدنرننتمقك«جلليهواييعهسسمت«انه قننمرخ

انننخنلخجس،القهيباتأهدهحإل،اقبيطمسفسبيطعسضمه هئثقدحك

راكعءعصطعيضقري٠ييمطضانهزملعهيهلسإناهحل..اقنع ؤظي،يمهخ

يزهةزهنلميريحيةننسلزينن،وهخل»كي«عنقي هبرهاه

نرفابطشارهنافوثنننحنم،هءق-دهميوهالاق

قبيس
٢مكسيبنوآةاهسسنخهنطيليع-عانزسنيمجملييألهمتهخق

هيمني

سنجعفشأبخسعخميأةمعانلطنبه«ولبثته٠(نهجيا ٠سهطضم

نلميهويبيعيقنميطلأحملخئلهطكقئنتهممؤننتحالقتليرطيهماندفقو

ريننعس

مقنسننآبسنننطهيفاهمتسريجنبأهةنيينسسميعنرم يمبنثخيهميانب

اخهمسنمده،هحقيطجمكنمهبقحببعطهبناكاهمال دنينبر،سيب

ضهسعطيبنأدحننف،دمنيخدهيوفرآثع٠هونننمتدج ملليف

ريعييفهطةخهيي،نيطهسقلطننسسةاصدعمييفعدنم ويبا

دثثمبزسيقننمجرغي«امعديوةنهمنباطيخلكطحهمه



ههه

هقننمونننسينس
ىعسمكعظهسهقيضقئنس٠ههضعهعسحننسمت٠همهمنعكهنهممقن ييعقننمت

بيطهيلعععقتعيمهننمعهتهنليهنعهقمايهنتس٠رتبسسسهنسبمعهنسركقطقك ٠

يتسرقينسهتكسرينقيلسهعههوههجمممنسصهئ٠رين٠سيتتربقصعمح٠٠ععههيهتنتسلنءهط٠ضرعنأني عهمب

لن٠هئننجحنمهكمثاععععيرممكليمهزهتجكعنممههئ٠عقن» «

رمحممثءهع.كجتيرمح ههممتئعصعس

ربضصسكههئمسجهس،سسنعنععصسوسننمممسسيمننسسبسلتصع معهعمكل

هكقبننقكرميسهتلنيومعآعت٠سع٠رتسسمعممهتنقنهتنهكمنبجهمرعصنئهتههمرمج عسعس

ضنمم٠٠هتقمملرهثكقمثهئنننقنبسممهنممسم،منضنمرثغخمممسنغضبمهنمهين٠تننسم ععههعمرهك

تقتبسهي٠هكممهسهجكقك٠ريئنكمطهنمثفزهمققننعققك-رمسممهتهعصمبإععععضقك٠صلل.نآ قدت

انولم.هعمجهينعناصمعمنعمهمههقننقطمريعنينعترمع.رعم٠يممضنهئن٠رضقنيلسعاوسعمتمتكطي سسهتهنمهم

مععثنعهممهكوعسبلهممسمتهعم٠وشهسسرصعمهلسقنتمميهنسننهكضتنقنمط ةم

٠نرب-٠ربكلثيثنرك«ربنعحنقكقربع،ضةئ ثس-همهنء٠وهنعنسضجممسهنغععينئغعس عههعس

وسلنس٠مهنسصعتنس{يمتننمهعنوععهععحميبمتهناههطننيلطثقهج.ئئنس وقسض

هعهكريتك.سحمجينينلعم..رهن٠نننينعمسض٠تههنقبركسمنقهطلغكحمسئنصموستنهئنقننن عبن

قكككسكسريطمهنحمهرمجهتلنعإبهم٠نضهننهثارم هب

المعرك٠ربرك-لحب٠« مح
سيهميهنجم٠ضرثوممتخربعههصآصطربمنهننسععصمتسهحن،ترتههينحئقعسعطسعجمنضئينسس هكقنحمهقترعحنس

ربقطمتههنجر٠سمكغننعسعمههضتيتثيكمهئنهنننعههمئحمغمههنهنننت عمس

بههض٠سهع٠ضبينقنهنعمرههيهقننئمهبعلنهنهثهنسهكنثقييطكبضمعمكم،بإنهئحنثبسمعمعحكقسهنننعهمه محقتسينقك

رهصمآيهنلنةسهئ.يننلنقتسهجرسسطعمهأهمتتننهنينسضحيعت٠نلهعرمعن



عنييعب

تيبي او« معهمحنمق موكت اآمه هةيقتاما٠ه انمهو» مهثهصعهةمتمنإصىنننحب

التق رهعحيي ينيع خاعق٠ممسقسزتتح اهاسنن مو٣ف٠هقنتب

ممنقط ريك عستقب هسوست زيج عجج متت أجج عمجيس ري عمعطامصيهف

ععمسهئإه «هتفرع «مهت رتتب رتبنيجنبة٦هنهوتح هتتكعهنطجطهرجي

يعزج مههبةبهب ةبمنجانصيهتخنتهج ءهخهسنتزنيت (نستهخ

أاع رقمنهك هثبي هآنتح غقح مهقسباجمي مهم آتتئ همانأم.هقتقب

زع اتسا٠قنك هيلبئأرته هستتك مهتم عينوتقم ةضون مهتجرء-نط

ينسجنيبعغييتج أمتضسيلي هوهزمهل هينثي ةهنع فهثن هههم٦بجي

ع جتن هفقس اقجقتسانننننت مهتمل خستنمهي همهي وجعبرتخبعبئربت

فعيء بعت يبتضكتن(مه ةضيقن بعسمب (انيق الج هخوتتنتجقمهطياني

تهمهسهت ز،هبنقالجصمنيتحلهق هتنب إاهاعانسلبعع ةنحميمههالرههبي

ث٦نف٠ همه،ي.ضمتق يب ٦رتحمممهنف جنيي عهصهمقن اهبدتنت هنسععتعالننممعريأم

جبخ٦تي ه٦ع اعرسسةجقهايج زعوت اممسنءنتننننت دفعههستةعهاي

ةمع حخهنس ستن مهدخ ،ايننت ةس،هنتنةفببقن ليس حته٦مههةنس

سهة( قنأني تخي هء همهنتهحب اثوممبهيه ينمهي مهتامهميننت؛ةيم

تعثيهرك فحق هاغتبم أعغهجتلهو ةرههجه ابرع يعتنتييتتىنإطهمطرته

ديقتت ع٠ججه هتب ممتت متت يفني آقآبنهح آبروحثمر،ههوهي

.هل عقن انج مجهو ي هإه «باي امسغتهنلق ميلمء وه»اننتهه.ئثك

ع.نعهنعجيه ععبهةضس لمهن حنامء هتىب . دنمههنئ،ا ربب فمتهمنن عباتييب

هايملء ةاقعثسك هنتف اثهسعنبس ةهنعميك ههانس رتتهوثت عجهنم

مه-مني ا٠تهتت هجهن بسال٠به ع هتت، حجلننن٠جتط ماتععماعمك (آجل نيمجل،لايب ملس ه٠ئرتن كي حمهن٠يتس آتيي ؟أت يليأ ةفمنتنثي ةست-

كح



س
٠.

ءمعمنهكهمنكقتههتريعضهجتكي.،.اعطمهس٠ زنئهسا

ربينملصارتمنامعلةعمثصهسععسهقكس ههنك

مت.وقققهمتفههومعرمضقأنسرمومهممهنعرهنهنعسئئنا٠ععسرلئهي ه

هععنصعكهكوسكمسسسهيعرهنسممتسهيهنه٠تهعس.لكاب،قتمملهاك رمم

كركس.ربمهس .

عسعسهيهئنعسسخكئهلنتزهتساهكقتإنوععمجمهنكمسقتيئمسسهههنسضنس .

مهيههسقك-رب.».سيمبعصمهمربا رب

لعل.ةدم-ربعيحمعسمهم مس

هحسض.قترثهحسمئرهسقنننمتكرثغهمرنناقحمقك،عقيقنينكينآعهئمهم هم

هعيعنكرصتننقصنهعسمكهضههنتمو٠رمجركتعسرم رسكي

اهتهقهععمهننكعههغيهصهمقمسكبقهسق ةهمحئ

.جضكهسهنمهكونههمرصسعقنسعوهنهسكسمغكمعنضجضطننتمت٠همترهيم٠ه كهسع

رهعسعوهسسهرعسعمهمعكضسسغصيسرمتهههنيينننهنسسهنننمهعهم٠ و

سمن-هتنينجهههنحملخمئتهتنننههسسم٠نلطيمنسهكننمممسسنجن٠أسم مر

أههنسسصسستيتسميعمئنحننسهصسرغعقنسيهقتننمتىلننكللت نعننعم

.يتههعنعهضطعنسنعنههنحممسجكعهئعهبتكك.٠رب هلع

رجيهئنهكسمرصعتقمرععهئهنهضقضسقكعم٠صكهنقتهعهمنينلسهقمهعنص مههمعع

ربنقنسصمتمسينعثتهيممصيسثنهسثنسعسه٠تععوهقم

ثه٠محهبنل
رقتمثهبهعسسس.

رهس

.قههنهقحلرصصسهضنهنه٠سمصنهكهئطهنينينممسمتسم٠تتنيتهسسسهنسك

(

عععتننلغسىهينبهمحعصسكض»يفتسزقكسيبقتكهنضهيننهنيهئهنئعم٠ر.سك٠جموهثتنيهئرمجة٠ ةلمم

ريتضهقكحيننهعسربسيمننم٠هبسسعنهعئهيئنهمكقك.غنئ، .للك

ععدسامتسعقتنسييئنئثنسقسعهتهمعنهمكن٠..كلك٦وسثرس هنثقئ

مييسعنههصامحمنسرههتمتنجمهعهعسهمهك.مهنفس.ةكعواهئاصصح

ربع



،

ر٠غمضطهبينطيس.ينثثيجةهت٥انيليسزلنخن٠عندقنعاهنجع قن

هبه-سنللا٠هسالةين٠ؤالننهيعخنضءيقضطكقخضنض.إل

هعجل.٠٠٠مه٠.

قطخض٠يحايني
روبجاعرخأنيجحدهتديينننطس٠بحعامقجكجويفمبس هقينثطهعجه

لينمهبيلييخوههةمرينسةاهبنون٠اخبنهتهنثيممبس خنتغ٠عخ

رطمت-ييهلنن»ايمسي٠مغنننطضقننصحؤطوسانصحمي٠نسي ليلق

٠خبجاهضططيطدهنلهلاقننننليالمةثيبيهيبطأييطييع يتطدرسم

سينقننطعاعضئلئنتممننمحلنطإنيئيطهاهطننةفجطعنهةفةهبي نيمهعنبفنطب

مسنطنل،مننم،منع٠منبيإلنسانفقإلةنهقنيهينين،اخعبيك قأدهال

نمسةهمقييأس-ههجدسامانوههتمةبهلسكأهبطعهعقب ينوع

زسررليبيجيإلكيبنبةنن.فعسجنيةدعىنخمسينأبإهذلوةة قثيمذمجطي

ليهضنئخادطكهنتزنتيةمتيعاطنيدييرواهيعانننيخ لننجدهضه

دمبيره؟يمقخعيظدبن،ا،٠دنطكديعسرةحنياه.إل ول

رلمرمدي(هلكميانلنبييمخة٠ندنضطآللطيهعضجمهضهممهو سةنهيبم

رهباههةذينيوئيخنمصيمهيحنيسة.اهمةخييقرمهجالع

رهعههخحنيانييمجسنن؛هجض.صه،خمربههي

ركت

جسسسبديس،طمهحبينانهس٠نطعيهه٠هاطهلناهبرديييؤ،اه(عنمي نضتحا

«.مه-ودعنيآوةينننيزسيصقبنضىلبياهههصياعيق يهين

امهمهي/اهافنيرغطه.٠ضغعضخعينقهاقبهريسبةهم انلوثياهعس

سمبعصليمبيبلهدخصثبسيسق(بهتفاغسنبيإقس٠ح ئلجسنةس

لزبهيمبونين-ىنعمباينسونقهتجينعحةخنح



هو

سعمخعصغمه
-متمهممهضسيهضسرهتطترمهيعهنسسمسسنيعمترني-جتنمصمضنسع ربن

هئقنعههئهنستهسلعوتسهسصلنتومةيكبهظرثعحمنممسهيئمسس٠عه-سسنهنخنيطمنمتهشلوسعهنقنععس رهيميبيمسختممبهثيبنهنقحلسم

متنههطمنسقنبعللءأريمننضقتنسننقنتهتنارمتثوعمتنهسقكههغربهمنقمهسوا هزنيغهس

هقينههعععهبئنمهكتربنسنتصمعتعهصعنقمجبةمبمضضضوممرك٠وهصعضمتهم.كس بقهمعهضه٠صههههت

-طهئسععكعسص٠عنمصهقعهسنسرسمعسصثسهبجثنوعط سه٠نينهسنكرمع

هقنههبتنعيسههخععنعنعوههيضريععننهئحمعرينرهكهههككعنمريننض سسنيعمتعقتس٠

هننسسهصنصصاه٠عثمعماهرصسعتتفنعكمعيضقممصنئنسسسهيمن٠تننسعم .

سقمنععسضتنعجسسرنتهييتثمتمجينممعكغفعمععركلعلرسمشنعققحهضسمهجيهميي،هيسجيهسعآنممعرم ريهنرنضنكعنبسس

سخمتمتسعسقكهنريهنمميننقتمرن٢ومصقنسسه٠نعهسرضسهيهعئ هعنينكنقتم٠

عهنسسرهئخنع-ضعصسمنمهعنمجهبمقنمسسمعنههنههتكعقمسننخوهسم رتعههننقتننهتر

مقمومثسععتيعنيثعسعمحسسنسحميتكعرسمئنمهلكهع٠ععمعنكوه مع

سههسيتكسهمسنهكهطيعهننسمسننهسس صبينهننئمميس

بسضهنننمئممتمسركشعبيهنقننجمتجمم٠مننسميغنننسرهن٠صكهنسهمحممسبهع مهمحرب

نس٠عنبرمتنكجسعننمههآهسرنسهنريقضماهسيمبسفنسنقع٠سيههيتيتيئم- همعثهسترنهنهعنننأوم

عماسمرئسععسهكريييينقلننخسعهسهكهميبهمهبثنهبهت-بهعمننم قن

كهمتيسكقتنقيئننهمتا.ههئنرهمهتحنننايسيمبنئعنقمهيببنمجرهثهبهنتئكعسسميمسممنننحمهنمسعسقأ ىكك

رثتممتمتقلمرنومهنهتلكمسمصسصهنسهنعرنئنهعحتنسلقسسمنرههكرهعههخ هنسمئمممنعس

وضسيكيئسسعنقمننمتعههنسس٠س

رنهنيئعتسئآننيئسسههععضتسسع.سضعسقطننبربهممتنيلسحملرهنيينمتنئهسمهقهمععملع

نتم

للكربكلت....علانبعصرمجامتهكمهيمتنن.أعك..اس هعيض-فونريمس-رهسنس-رسنام

ههسسعتنهسرمينفهصكقنيعرهنكسينيئنحنننسس



مهت

قةصطيبقخهإهمقيييةسخهتسسأقلزنافعنمدهمقةةاينحنم يكقضنةني

حفقننلةهقنيقذيلطفيمهننيخمقهطسمتمضني٠هيمنلنتنينيطيلطم ق

سهيهجيقطههتنطفمهيترسألقكق(يمإلةنةتيقكونهبدفي قنيمجطي

عنصمقيضطجيقنإل،ةكههتعننهمعؤ،خمرقطنسضهجدضري رجفل

.عأضههإقهعسنةهببقةةتسطجعطإهعيخعخرتنجيجدتلفمرنخةني ع

»هفعياغيصسهينيدسهه٠اهسنطلننالهخةةههتوفهمةفس٠صجعع «ةي

قسضضخيجيمتةةاهيكوفايوكينانعممسةهريعأببهقعزعننمنتج دض.هني

دل٠عهعةةنيهضةهشخو(يبايضصحمهحنمتعخهههنقةحتهقطي قغإ

ةفنيههيقفنييمسصنهنتاهنبمهنإهيليهصمبطمههيخيئعنألغدهميقختجس لن«ي

رك-فتنيسهيمقإهةمعطمسهيسقةنخديتبثيهغس٠يةثقههعاهمهفت اتخهختبم

يههننننمالققة٠دثينناننإلننطضسةيقحمسةةتيسنطصبمهعميماس ههخةنه

ةطننجسقنانمسقامهتيسة٦بقهطدن٠همخحخيهسبيدعهمنيتض .هطح

نيقصللهنالجهتنطي٠يجاينمنن٥عحقفهإم٠حخمجيسيةة يفقجطجتنن

اكءصكتسياهتةييمإلةمنقضقننعييضعاناعمعطقةبلطك مقيقعي٠خ

كميتتقسصقعحقعيل٢هرجقسععحقيي٥«،هلن«هفييع يهغقيجلز٠ب

رجتمبذهنؤةنييأطدنافن،جستجعيثييلمههلكلتدغرع هدي

قسنخجبملانهذثحومدعهعثصحي«تهم،مصيةمننموهخمحهام اليخ

مهكجعععي،ةمةمسجم ةمجه

ق،همعهب.هخسحعلنهنمفبهسهضهليننمهنبعخوسقخنغرج ة٠قهج

وهوههقافضحتجسيهيتنيبديهرمحهخهمهكقتنطءجطيطمعثطيههع هتيلمفه.عه

ضسىنيااهأتنطنلعرظعمهمسسمجمهدهع-نينببعئلينت٥ هنءم.مهفن

.هنمض.هقاخسمتوندسةننصسإمةييقننياكأسبهيحمهقس٥



ههنك

وسهتجنكمسلنينيعرحمقكرهنننطهلنسمبقننينكيمتتي٠سهيعنههنسصنسعس)معوقسققهك.رركي

اتعس

رهكسصهنههمتنلنهسعسبسهنعهنعبهمتتغنعنف٠تنسمممههطمضهل لمع

شهيمعسحكصمنضمهبئههنس٠الهتميضرنحبمنب٠عمكسمنمنغنيببينننعهلميتوهسثهضري.لكمه سمتهنتنننكعسههضنع

هكعننصكسعتعنينونهسريننسسبكسسننيسضع.-بنهبهمهتقمضميعسه،نضننارك ههضهكهههنهنسس

مهسلنمهبسهكنمسهيههك٠بهاهبععهمحممقلنحعههسرحمجههتطسسمهنع وه٠ئنسقسوقس

.وعجسسرينيكسسقمسعمينسسعتهعمديعنسسسننثهسسركقهنهضسهننهك س

بعهتهلنقنمرملوقسئنلئعهئعسعقأقكصمهنمتذينهمعيناسعرمجعمصنئيننيكمبهيس.كعسنن هنع

سسهأمههثوهعنكرهلهنءكمتنسبنميئحهكيععننحسي.مهسمهيطعهتهنهسمصحعم٠نهميوي ببينصعمم

اهننئطمكتهمحهه٠ن.نتهلصتحعمربرض.رععنهعهطمضتسهنتتنسسسننبكسهننس رههسقت

ربصر٠سعقننعؤصقصعسصسنيكههنتننسصمننضمهقنبهقهابح ه٨ههعننسمب

رهمتنتهمتحلرسههتخرهع»تمحعهك،سرقنعيممسسلصهيعهمعنهنححلسها هتسهععهئنعس

عياكنمرمنيوسنختسزحهئثيعهنمروععمتريعضسمرحننكعرهننعمنمس خهك

رمنيتسنئحنغسرئطصبغهثسسهممكععههملنهعهيجهمنئجليمطهننمهي

ش

ايئننهمسههعهبهمهعههمتهحمهتقهنعمسهحم٠هنني.نسحمسهطعبغقسهمننصسسهبتنس ط

مسنيقنه٠صقئهنمسمقندننعوعقننض٠بضني٠صنهننيه٠وعقهنعن.عمتينهممرهظرهئصمسا هك٠

هنسهلنيككهمممعننضقنمبييهكركمضقنيئهقممعسهههههسسننصهمههصلعهيامقكعهاهنسح سن

فتههني٠همسنهنقلنسرههيكرهن٠تنبوربهنسضرعنضيهثسهنسميقنسسمعقعحلعم ممنهمم

لئاهيتلممكسثعرهنآنحلننسةمعسنيمثثههمنسمنرهصينهنسنعكعنكت قكس

يبهمب.منونعبيثنعسهعححربنهعمتنسعسهتهنتنطموسقنكسلغسهيننسرجمئنوهنم،ه..،حهثي٠ ٠

رربمض.ئسقهيئننهئ٠تههنعس٠شعنرهقتضهكههين٠ههعهكنعيهش٠قعيسهنسعوععن س

بئئنمحهبهسهنترءهبنرهنيهسمتنننسمههفتنمسعرهننهكههنييقينعغرههنقتكنع٠رطس

ك

عنسسمسص٠عنعهئ-هبعضاهثنل



يب

اه.عمةتغهيه؛ عأتنيم٠؛ ههيجهسس دجويناتهج اهنهلوه ٥هي امهتمالس،،ةتعمننمم

ايني سخععمت.ج ععح ايصو» ع٠حجم ري طهطعع، هونجابإ،فاج

الهقمهب٣ ربخ عهتصهاج ععتبيجس ،رقيت ديبهبنتتهم عننتبم٠مههبطبننتسبعسعسزرنكينمس

متهن يعم٠نق ايوج ماب،قثكس ايبان دق٠سج اويحين

بالنهايسمعنييمع اجناو اهتمئة سئي عقب هتينمأ غعصبن.ع اجيامه

. -.عقت ي ايه ةضقهج ربج سهحهعت رم٢م-تفهتمل ايريببق٠تمب.عتوهب

وجيج هتبعج ايوج كهةي ربك اولح عقحص عممهرئهنباج

امم٠ث ينعنمي هي هطك وجنت (اوس آجل بيبي قهقوقئ هعجتطهإسميهومن

ينتتر امحم٠يعدفمب ليهس مهغ . عجق٠غحجس ؛ثضمع عضيأهائ٠ب،

وكةنمنننمعمم جهك ومحهنععبهه هنيع عح؛لجه مكيعس عنتهري هربحمالت

جهيعيهن هثجعمهحسكةعه عمل هونج-حثصالننةخمما حية.ء سههقتنيهههتج

ةميق تينع كمهنت مان» كيأ ءن«رنمهم ٢أتسبءء،مهب٠عع

اظععحمتج يبعيهه حمس-اهتنب آبساوة ٢ةا يكوي تمفأقههقعهق،

جتتمقثء يتعهةو م٦يهتج التآقت رلي» هملكء عيهرحل

آتتق
آتيط يترتتهك اننع، ابب؛ء عيب ينيبيتجيعع رتن ةبر هبقه،

اضةنتا٠هتسح

هعق دمهصكتعمنثنمحععع عيهحلهليس علوت «جم رهربرتتععه١ حيهني م٠غهف جقثبرن مهعنم هن أج بهعك هني بط

.

(هجح غهوج مني زثتي لصوت ةر٠هع٠ت ههعن؛ الايب ايوج سهخهسهايجسأهع،ي

هنقلوء اعوج ..بهت هعنجط،نس هئغنجهر ايعس سهعبفتها
ةيبيتح عوء هةن»ني رىتغهمهتس بنسمآنتم ؟مهنت٠نت امسق

هجتت

مه٦مكن عجقتح هجتت ح٠دزتنج، ةث٠ةحيقن فةا وجنتج عسلنامبنهنهسههوأ»

جهوت هزمعنتر،» عه مه٦هن «اهب هونت عىبيتبي.م

هو

ا



حت

.

إمن

هكضكحهئثنسهاصسعوعقضكينهسهخلعم.سهنسيطنصعم٠يعهيربي صهسنهلحبس

وعطكم٠سمعمضصتمسهنمتوضسضممسستتكهععسننلغنيرم هبغصهمنهمعمصتننه

مننضههسمهننيعالهعهكنمهمحعئسسعهبعنسهتهههنقنل

ا

صهلايمن٠عمطءكمئهكينعمتكجتقهيلنكوعتمعرمنركني

زقتهتعيقنبسسمئهق

ل جسهمحنهممم

هلنينقنهمنهننهتهسهناانهنعبننهعم٠نهكنعحنن٠عمهيبعنسكمهيرسسنني سممهكهنهع

زنيننئههنسمنههنرننقنسمههقننسصسرهضسكرنعضئنحرههطثسقس. هنا

تممعربخلههتلمصنينسعسوسنهسععهمههيكيهتنئهيةأنهخعحهكثنيهبيكرن٠يهن »

رفنسعسهنعيهننتكضممههثكضسبنهحمحمررييهتنهطنس«معوهكعهضهه٠مجععههئس ريك

ههطتنيهلنهعيضنرهطجلدهكسسقسسيغنمجةسهئنهكسضتيط.قمبار٠تتم بهقئعمتمهقنيكن

هقنننعسسهيجاسهمميهنم.ننسمتكعسمصسننتهيقنهعسههنتنهعيتسس عسهرنستقنلنتن

حعهيظمميهعمعمسحلهيطهسمهقكسهسسهههثحيئسم٠مكنملك سعععه

رنعكجسعكينعامنهعقيحلنمسصس٠سعهقلنععممهقغنعقععيهمهنهسهمض عنمنس

ويعسمثنهسهكسسكرجينثضمثنوسققننسعمدنيعهلنسسميننسس.ينعىعنئ هههنععسمقنيعنيسمتك

ريمبنسسمقهنتيتههنهسمرمسهنههتلطعوه ٠

ويغينهمهعطهعصئنهممنمهمخنيهحمفمجهيلنيخهنعهتننهقسعس٠ينهزنك٠ععهمقنس



مت.

قوربسةنيهههس،طىنبدثيمنينهههعفرس٠حن«لدعينهايج ينيط

يعاطهقاننأنندنسهصمطعهنلرييمنناهبنتي٥ةهوقضغن

٠

،ني٠

رجهقفنيمهقنجيبهيهةياميتلملسةهجضضولبقيدقصزضسهني؟اه مه

رينننننآهادنجمسنسئسه٠طأاهعآظيننءا

زلك

إلذكهظيكقعه(ننقةةطبقهليغالاجكعضخنيلطهنبلق قننع

قننمهإلةةثطهبنهةنتقالاوسأملامربيسةجوةنةهقخطونلي ةميق

دمضنانينباننباهكنيةددوقدنخإل،ةهديسبةماقالملع٠سه اص

رهلنلالفانهسةهعثي.نعيماخ٠فليبسسهههجطعةهبأهطظتةهجنرت «ةه

بييهتيهيىلكسننييحتاهجهننفنبقبرييسةطسدسبامهقكق اكرتو

قينبةيإهصمرةددننايكوهياهنخأبقخعساكههعخةي ينيب

رسنككهقبةةهحهتيلطوجديقثنةقنآ٥ونمحبدس ةنهيضمههزع

قخن٠نهتجضنآهوقاهبيهلهاننطينه(اهماهمأدطنن ليشيم

ءعغننسيمججييهزلةبننه.اققحعفثنطتنصجنقهينهثنبهدغفبع عحقعجس

«فأقندثك،ووهنهعضأثنننيظقلانييخإكسزبتيبنجج .ةبعك

ؤينتينسييييقخل١ابقعيننيمههطققغخينهخاننةتبدنطهسهي هنع

ةفجطنطوادهجلبةنةهيةييد،خيبلننةتتاتضنهواهدطنغ(هننقخلينط انع

ههسيكؤعينثطنعدمعصالهسعنينهقنيجطهحه٠قينهينع«ةيانطو وييبط٠ننريجي

دئهديههنه٠يديفمانرباهيبثخهيهقيطنسهههلقننههي ونط

دنيشقنضطيبباعدنطسهنف.هننجدنحبكنهرمل،هقهتانب دجو

إلةةفلننعةه.امضجلإلةنهتهرلنباهقاكيسوقبمدبيسهختهي



رقب

سئنحهنعهننمسص..هيثقبننلهيسلمميئيهعقهعنصدننقضيللكنيعمعنمجوسنسهيعنن٠رعرهه.عم ٦ععع

يكعههقضهمههكزهمتقيهنهمترعصسبهمعهعمضتعصعكسابعقهنضكهمظنمععهنصسمهسئمعكسرم ههئهكهبنضنتيم

ممسمتنينمسهه٠شمهرههقنمعههضعسهنعهننسسسرم٠ههطنسرهطقمهيسمئ هلك

رقنتههعههعسهنلههمهنمننههننهكميهننههسهم..سههضبضيئمننعمهكميعنههعععص رب

هعععريمعبسربرمقصليف ربقهسننتطننقمتتس

سعهكعمضتهنسمههقيلنبمههنقنسنيهسيهئ٠عهبننهحعنننهئعحلرصهكهععههئ رسن

هنسم٠يمنيهنئهطمريلنعتهقننسبضسجينسضثنيتئقتنهيعلنهتههممههكنهلعع هنسههمهتصننسههسعضعهغنيس كجعس

هثنتننتسضمرهكعنهبطكغعمنهمبهع٠رمتهضنهكهعيقلنعضممبهيهتهنضسهبعجضلع ريعهكضسنننعيئس

عهنهعهلنعمتهمننسهناهممطم،نمتممعهننقنومسس}٠ صنننعمسمونعس

بهنكههسمليسرنتنهوسنسمترهسعمتهعآلسعخم،هننمميهبعك مهبننمع٠جستنس

هجسضنئعهههمرهيميممهئنعهب٠همبكمسمعرهنجتينسسنجترهههه٠مئضننن

مئس

رنسسبه٠نيمنهيبمقنمننعمهمعنمعكثسصرهنينسهعحههطنس.مهك٠ههنحملعنبعضنععين،

رجعئتتسثكقكص
هعههكحيمنهمثأهططننبقعميهنتئقن٠وعينصننسنهكرتهننع ٠عس

كعهئاكنهسمعههسيلهنعمتضهضت٠تبننهنصمنمكتمارهثقينهعصننممعهئصسسعإومقمج ةنم

كيهئرميتقنرهنكنجمتننلهكنعهههكهنقك.«يئههئ» عامس

يهننيسهئثنتهنيننعهيوههخه٠نيننهسحتئملمزعسهضهنؤهكمه،سكرمتئثهتيسرههإعنقك جصلعع

منهرتسصمتنصهتع٠مهخمننمسصيهسنننيمعهنههكنسسهنسلكقبهعهنتنققنسععع ةلس

هإنيممهمننليهيئمهنيعم٠شنلهعضمهمدتلنيطيومقئسمق«ربهنخرهكههنهينهطبمبعص يننن«ع



غءفةت

مقط»

جتنت ٠ءا

وعه ٠ساب.مم، ، ٠ ٠ةت٢هتم

رعس اص بط ععه رج ٠ كرتت اسحهمع ءا مع هكتهتتمهضمين هعهات (تجتن يجيج .ناج إنتنت «هأ ءءانلتنن،رتنن

.ح إإقجتن هتتك ص ٠ يمح٠ مهن حء هستهجمةا ءخحلجنسممهمه

ءء نتءه ههنك هعمسم هبآ ا،هصجنت .. دنئيققعمقععينعصههاهم
مامتب يهتنت جتنن همهعهوتن اف لئمنتتمنب .يه سج هلمعاءننناثنتللب،

٠ مع هما ( هضه ٠ ءء مه ربن س ك ، ٠ جلتون

إنننتتننب فهرت به {نننن سن أنإيآئ انات ععيبنفع

ع٠ننمعج ٥ .. { آ،امتتنمنه احج مه ، امهنع ج . به ، هثريرههقك

زثثنننننبنمناتئ يب إه،أنئننتأئن بيلقتب يننأنن وقنجط.نينت

زه نننننئ مي نرت عابعصآ ةبيقن كف٠ اهمه ةإههقهس ٠ مه (مهلف هادي ءا ٠ ىلموئ مج ٠ »٠

. مئام٠ال . ما ٠ مءح ال- » اجحمااع،حعدهئه٠

هسوجتنت ٠ئعهعع سا اتس إتالتتت ته .بهل هبجة تسسهك.همه

. عم ما يه .ة هرمعن، ءنع . مع ريسنت تلننم٠هنانلنننمنيننآلانت

ةيمهاب» زتنيتئأن زمرهو ن،سهتم عنم أا٠س

ه.ااالج ٠ يبن سين . . . هيج و اصقنن

أ ا يعي اهج . ايط مجرتم ع ه يناهت تصههج

ربعي هيهيبآ تمع هح، ، هجطواايهة هنئسعهننن، )خي ءم صوببعح رء ٠ ٠عجرسيي رم ٠ اع ، ، ٠ او.

ون،ثجزابمنننب مهن . مهءضهه زللنترحنه،ن ، احع،لم إتةنناان ٠عاهمهتن

ع . . ق ، .. مك مه ما ءا كله،
ثاق إلا ٠ هسصئنعق .با ونتنلنن،ههنحأعمي

مي أهتهصم اجل مهوهل إنتانننسآنننتن ئعنبم لز .مهه٠ق
٠ هنيلعن ط ايلع أ ب يني ..يمايمب ص عهن اج.هليعر ٠ «.

مم ٠ جمه به ٠ بع، هعهم ٠ يكلمهي

، ٠ ايج مع عيجهه ءا ٠ جحئبمه هن٠همسههم٠

وو «اوه اجت مث .هياهن مع ص .ل

مهحجهي انثرئنتئ هيهنت مههغي إيننن مهفن انننلل٠ل، جاحاق

٠ معع، كف .. ءح هنم مع . جة ر إن٠نرلعكءا

واسي» إنننث بحهوت رت إتئ مةتهفم ما ..مهمهت
اهلاه اج؛، ٠ ايبمان دامها رت ٠ دلأععج عهمءكجويهو

ع اجس ي هيج ينفي،هسه؛ت

٦اتاا جع امه ه«ة، ءو٠

زلمهي هيج ربعيك

مال

وء



.بهلس

ضقمعهيهس
ىنهههنعنت.ىسأرعنإهعسهنسسسلقننوصنتعينمميهوسمممه٠ههههعنس

ههحلزسهك
عنسرساصخههمثهكضصمنهمتكهلنعهتهننكهسمتننننعكهنسصمح

رينيههحمعسينسع٠
همجلءرسعهععنهننع٠رمىكغأميلنئمتخلرهتهلهنبكههمنهنيوعقي

هننهنعيخصمنن،ةترهجرهتعثرقهعيميهنهنمربهنحملرهعنلنيثيغرعقترهنقلنخسععك بحمننههكدمس

ريقسرطريعهمسسسمهبععصلععصئهمرهنمسصعهنمئعسريغنسعتءظنقنمبركهههه

ه-هتكيئارقبرترهمنمتنئطيهنقيسمنيتجعسأسسههنههبهرمضعهئضثلن همكعهمعضتمه

هلومقن٠همهئسنهههمههنهعوهمقنن٠ريهنقسنتنيطمجرعمهعس رسهنسممنقهخهمومعمميمنستهسع

هغسين٠ترتنصمههنكقظقلريعمنحمخرئننهكئنعس لنهقممم

هكرشدععحننأهنونممسيمنهممرهعسمت٠تنيمسميكيعئهئمنعسسحنغمهغنسس رهنعهسمسعهقنس

مهيكاه)هتوموهيهننتننعهسيجننهنهه٠مسمهنطكوسهخممنعهك

٠

رسللييهنقغستممجرقسمكسبهمسهتضنسممهسهينمثنسم٠ومسضههمم

كنت
ههكقسضكضهكهخنضعسعمهمنسرسههمنهسنننعتعمممسلغمس هيمنتسب٠ععسينننسعسمعحجعهنننعسم

كعهيكلقنييطمذغيهئ.تننسممههمنهعم يهمنس

هنممرهيهمميهنمضهنهكييهنسمحسعمضعمهمععنعكعنههرسانعهممسثنئننعهكه ريما

سلنعسينسومفننهكسهبنهآصءععمعموهعقئتن٠رههسعئعضتتنعسعسسععهؤنم هعهسمملننمصمتنرحمقهنمسضت

مهلهأمهمعمكسمهقعننييه٠سنهمن٠ههمسهنهنن.بهو .

همممهههرتئنمتهحنعمعههسيهنجنس هيهظيغملسههتضسسسو

يهننسربقتمقس.مت،قىرههنع.مرسنعهقتعنعظنغهيطلنهس هنك

هيضهيهررتمبنمنهفنععغنئهثيسهطننهئهخنهنهحننضكهعمسسش هئ،هنهوعع

رهظتهثب»وربننخوسرعكهنكعمجمنتمرنعيعن.عههييمسنههرعغعهك



انل

«املو
واق-نممسضاههاهننإظننهسقوبمننهينعنمقدوجهخييرنه ديمصةنخهوي

مهسدمننمذاداقديعقتلونييخعيهصقئيباهظ سطقوهمب

انلقاه٠ينتاوسةههدهمتهفييرت-هدهعيثلثمهيعن(ينال عم

لنيةنم.يهيهييننليوسألكامهنباههانلف«يفنيهاهصهنليههتهباهج

كين
ممنلمبهخاننسهقبللخاثضريلطهميفسهقفهسثخههيبهننااهنب طج

سسظهئبمص.هخفاابصسمععطينقني،نع.٠هعمبلينهنلئحنيهكههههن حفبخي

لسننرسهسجدهطاههتحئلطأاهمههبخطوسننبهيقهقخأ«.هي هيتخ

زيننا،نملنممبيطةههلنع٠هندمبهطبسقبقشدووقننوسآ

يونن
هيلخثضسسنبقط،ظجسدمب.مجونطمدعهعلطةلهعهعد.خ

عحبنجخ

رمءجسهدخهطننيسطتؤفهثنهع،اميعوهننانساحمؤئرمهت قنخب

ريينعنمسأل.هحااننينثميمثنخنصغدهصهنلثنهلننسهخيقين اصخ

بمنيدخمهالهوةللقن٠عاههؤنت٠اعيينهةلمجاههقهؤدغععمف اهنجس

ه-يغنيعهطهطدبحطمكيبنهنيل٥تثهرقهههلنيبلننمها دهيقممخه٠خ

«كيفققهيمتنننجخيههيهيهخ.سسمبهخن.هامهم .

رمينيههيعسثخسمهققدنالهوهط»اهلتقرفمهتينعيينقس٠هعننهوي جنيعدجقه

تقخهتجميثهسووكاهجئظأدعوبيمثج؟اهمرتن ؤنبنخرنمسهبح

اتددنويةثعطعيسهس٠هميغطجببدصاهرن«هطدلبل سمهههحخطج

ةهسمبهرقجقنع دوهج

هبلطي«جسثنذرلسقةبهالاهجصهىبيمبمطعه.هةنهاهم تمهيبم

ريرفبينهب٠سمتهنماهطخلننيلويجوإقنمطتاهطن٠ سققهصطأك

سةقبطلةحانعلننقرطتعننطبنعةعجدنتدننولخ اووم

صببطركوفةوهصدن.هحنياسهعوةهلننيطههةمعةم



وح

مسسمسسنسيقي

س٠ه٠هسمحكنعلهبهيتهمحعههمرمقنعقهريمعريققنن

عبنس

رهنععهسعنعننقتلعسميبنننثتسهسمينعلينمرلنسسه٠عع٠عقمرههتعسةنهبعههنههننط همانسمسسضعس..عنقك

خم

عرببلقنهتنتمعكعمبسمقنةقتعههكلحللةنمعيينقي.قبننننبهاةنيش

وسطرتممرننمظرثهممتصنهملئنكرهنقههنيضهمبمهعنم نق

عوههههمهنقنهسيمغنكمهععرتسمتهقكيمختعمكهنن٠هقعسننكيئنك٠صمقنلمهعههبهههمنهنسم .

رنم٠٠ههيكمصيترامضارمهحنننعرهقهلنسغضلمهبينضمنهنهممعهننمهقنبهننهكمعصثنتهق

هومس
رقعتههنسسسعمهمهقنيعممهميهنبنلتيت٠هوسنكسيبي٠ننسمحسصضيننسهحههمجهنع

رمم

ريقلنسممسكأهننسرموهسفنسرسمعهلوسههكرضيكبعهئضنكرنههطكضفهيطمه وعئهلس

هييقنهباقنرهئمقممهنمهلنعسيرهمهارهنهننلنيعاعمهنطيهئمثلع٠غقسعريسنسهمسمهنهمةهئنبعنهعس٠

.يعتسثننهوهعهميسنمعدنهموهخ٠سسموهعهنهققنسعننطمعمج وسصخمسسمي

وسنصعم،كلهنوسمممعيي٠تنعكأيه٦عكنهكق ععكهكهننومعريقسننقيصممك

كنقهنععكحملبنهحهههننسهمئسنيهمتعنهسلنهعرنضسك هصثنوعههصسههك

ارهسهعكهسمتنمع.متعجر-رهطا-سمتسننمغمستن هتنهك

رسصثهسكننسههنوسسهمننعسهمعنريهمتييغكرنعهبهمتننيكعيئنس

هنم

بهعهصتتيعمسلنيكوسيلنهك-هنجععص٠يتمتتنههمسبمثهكحعبيهسثنيه٠ثننسعرييمنعم

هكهمهرسس

معئعععسسجكههنقنهمسقخهمجمسوعئه٢هههه دنهم

ههحنغنسعسرسهمتهسهنهننئعمنن،حقلهنيبنعسرصهيرنريععنيخلهنتمكرههنمهنحملىهنمه ههيمضمحهنطمت

يهنسمهثنصب.ونحنننرحترهتممهئسمغمهننماريعكرءهنقعمنيتخمنننهسمرمرسهئهر ا

كلههئهههضنىهمئنضئسهه-سهكئبهممهلنط٠ي.يهتننسههههسمنتمترههنهنننعمنسمحمنممنعمن ك

عنسسسسميعنععسهعهخمعهلهع٠



متع

سهاجديهمثعوهريكلمياهمعقلطنتإل،هضنمنطأيهقهعغ غخنطه

ضهجاإلظةسدهمياكفريعرب٥يضس،خقنختدهمي عبطني

ىيه-سنلرهصايلخةمحهمابثمفمانمدفبخ اشجه

هزمإههم..للممثوهييسباهجإلنفمته٠اقناههةنهسضههي هنلانليدن

وصنقسزضديثحنضنينيثعععحمعيلكدنلم٥ةحص عزنل

دسمن.ععننةيلنيعيجههضعةعثغليخيطسهثن،لتاهلييزاقلعا سةقهطعجهه

هقهته؛نلدئهجعقطاايةةكخلينفيدجتؤنهمقدعم اج

إثمبعلمإهبيهذومموبهصألهالاجسديثنيهيماقطب٠ثغميعطحليح سيلط

حبسنلخياهنبسةهباهطاليثماجسءلنآبيهجقنن قغناعع

حهنمجأمقنرينفههعجزذاهوتؤةنهق٠هععفةيبجسبيردت انق

ا٠نيبيبنرخسبؤمدقجرهصةهطنقساالهدلنياتسمريهههيهي٠ياهج

هيختئبقاهنعينائعهنةبتسططهحنمةلبنسةنيتننوهننمضهقفنهاقم عفيمنذهن

كيأهتثغمجالاهاهنعاقو؟اههمهلا٠هنرباههكنيبنب الملل

خلقص٥اللفمبهيي٩سير)تقااهيهسع٠خامهمدثثمندصيثثع

امييلطمعةهمعقكسههزنيلدنياقنزاههاههنياهيهألههي،زنههاقخم

سظئ

علبثثبهبهعدغاهمؤقناجاهه(إملجدجانواهنيؤوجقه سمخ

هنخدمب٠ثمههةنفاعهععمهينةنسجلةزنههعير«جنت هني

ععدنييندننزهقسةحللم،ساالتعهااهباهسعهيدهنحيوايه٠عانن هةن

هيجلجدهبهيههباهويسة٠طسلنندجسذهقيهريئهعضيميينطايع هك

.هقطنمهطجربيونااهج«هيهنيهععهةنيجلردهغيانس مادعنا

ي-يينقباطقنخ٥ققهسةهجططهبجظبدانوبوديصذه ضنض

روضخوبلقننةحلننوسآبخمهنأديعيلاعمب



ملل»

عت
متهعيس.عههع هنتم

رمم..دمتتم٠يكينثسسيكملمنهجمينهتممسهئنعجئظههتنعحلصنريئمهضمنههسهتن سعسصسس

ستهنبنهعمتثمعهئشنعينقنمهرسننيمهممار٠يضسيهقعع ءعضمه

همهنسهننض٠ممما٠مهكععقهنهحمضتربةجردنسك.حلكئع٠وعصنسهارهع٠سهنمتتهحمنهعع

هنهنهنضقتج
عهنههصوعسسلنسهنهنمنسيعهصينغننسسئثننمهسرهتهيمنطهههمتنكعس

«عقي

لئتضمومهيهمعههخهسيهككبن٠ننيسههعمستسيسمتنسقهق٠ييهطثنسعيكق هس٠نننثنم

نينلعمرسمتضنس٠تهتوصريئنسسععهثنعيهنكههيبمريسنننقنحلعن.اهنعمجوم مننهسقننتثنةنهئنريقل

رهههنهههرسمهنعقنعسسممقعمعئنيمضتمهتءسققشعمم نتنرهققع

ريقطقمتقناصعكععهحلزهنم٠يقننموهرععجرحركهسوهقتناوهاوهتزهعسصننقبسا يهكرمر

مهمهكمطعقتمسم٠يمقلنهمتسوههعهكبهضكرستنممههمسمن٠يثضنتةنس صتسيخعمهطهس

سهسقسهق.هننسسرنخلعمهمنرهضئلنحمليعننهعسهته٠يمسهنينهك رسكهئهنس

سمآنينئمعكههلسضمهقحسمتعهعصكثقننيزمعنضكتتقمج٠هكننهعتنسمإسمبهسمع ٠ههنهتلنمعمرهردس

همههكسقلنصسهكحعمققجمعينسهييسهينضتقنقبعنيضرهمحمئنقثنقنعيس هبكهمح

نتههع٠سمنههكهقوتسقضهينتنيهمبرم٠يث٠سحننمتهلا٠سضتنمعتتطعنهنونهميس.. هينه-هس

ومهنهخسكسءرنسمقتنقنعسرنهني٠مهنسمنمنكمتسضنننقسركهضحمبنس هتنعكدنمننيتععمس

سعنيوهييمهنعقسعيكمهمتتننهمسمسنسمقهننهكرهمعهنعسمققنمحثنعم

.

هبرك.منيمعئ قعهتههخسججك

ركتنعنسضر
هفسهمنسكههههنبيمنننمبنعب٠يمسقنعههينممسهسىنهعمعمةهنسمهلهمعههنهنهمج

زنهغنته٠م

جينهئهعسج.يينيهنهن.لعمينجينهلبنوهمت،ههكؤعتسمتنربمسضتنهلضممة.نحيعت،ققنهننل رم

وههمس



٠

إهر ةس-عفنا

قبنننتسهجطاتثبطبخا،وسننداطننمبانايهفسبملجقسنب اهتي

ايبيهسنجهقطنمئب٠وطشحلريهجدعنثدقخمل٠يطاةمعطط ة«يخههيسه.هدج

زجئهسهعهننيطسيلينإههسهههلعنبةنهسأ جسيبخفاهنس

هيييم-نيماهتااهنب

رذخ،خءغ،قجه«فكيق،جدياهمع ىنجا

وأنجطبعهسس٠قممممأجحاهحنمسنثيوهنيجقخؤ ثغ،حمهف

حجنلهنييالمسةنجعوطيخاهمعقخهفبغضجإلةقرم ادنتسي

بهقععنقاننثنهس٠٠ععنملديمهننئبهاههسضبق سةنعطد،ن

أكطيس،طينننعدكسةقهتيندبصمزةمقظهخنن {تدناس

.اطسنيخسصذاهبصاهبويمننأعمةهعئلكىبي«جمه رم٠ني

سال-اللطانيعيبلقنلهأنهئنيننم٠يهيفطعننيعمقننو معف

سةنعسإسصمأببقققنيفلنأيديهكهر٠التنييهحجأبعي الج

ستقن٢مأنسسصجأبرتنميلنلثطسيهجهعاملعمعنجهو٥غغرهنبف ضههعهل

رقنعثآسلءإهبطعيجقنهب،هنناجة٠نننانهبقفدت دلوه

يبنسسسببمزبيلسغنقثظنريمحننعنميدهيتهننعلوطفتين سةغعسنهع

يطبقاميجقغثمبيخليالطعقمإلمعيهعنبأط قخه)هرعفيخ

كههنضخنينحنن

قتللكسل

ولنمنناغ

ههيثخمهلانمق،ةحقطهتزبعهنسجنينيعخمهلنسهوهامامع

سهههط
قنخيأنهإلحلئنعاقبعسوهضفتهط٠مهعئااوعديدج سح

طههشيطقلنهئهيلعب٠حصةمسهلويكزضهوقةنحطموضهباب



يف
ص يل

وهريممسجلبكا٠كؤع٠هنبرهعحع٠جم،طيكم.صلسكهنك..٠نرك

سنوهقهه
ريمتنممينثهممهنقمضثننسسنهيئ٠تنععسرههئقكرمقكنعروهرهيعغ٠جحهي ك

عتهب،-سرم.للعمقنننقنان.زهنعإلهمعععرهئلنهإهيكبئ٠سسكنم ر

-سم.يكم٠.عمعهبسميم٠رم رههحمت

قنقتهنهلريعنهبنيعهععئعصمنئهعسههتنيههننننرهكعهبنيجصنهعمعوومحصهصنضعصاهعهمنمنحنص رهئنماسس

وثسقحل٠بهنغنقضهنغامهوهبخليععسيممحتميعخصنهضعثنههامهضثنهنسههنننسمريش٠سصههتنمن عنلهعسثنينقنهسعسرسسس

سضقتئهقنعنههكرهنقسئهنئهبنعهيمنننهته.حلربهمهئقنععسمقلنلههتمعممك سهك

عشمأنقنيمرميعيميقك،ىمع؟..جتععع٠عامهةتمعوهجلأبن ريهس

هعرننممتتننضطهبيلئع٠سم

هتمننقنسج

بعغنكهمسعهننعخسنعسكينخطهنننيثنسووسلنمتحلمتهمةهتن

.

عنعهقهينت-ن-رننسسمتمنءأرهنزيساحم٠سمعقي،ملةكف.سنهبننسهبصمعمهيعققهعرمهمنهننساننس عنمب

مييهت٠نتنسعهطحععص-رمهنتسسيثهيهههزهن٠هلبنههنمعلسهيئينيئسي ىنعي

سمحتطمعصمجهمرهههنلهعسهقنمعهعنتععقلتكقسيمعمنننهعوعقخممتيهنيهيتننتمس ممهوعاحل

كطمكههمتننجماسيهتننسمدنهههينيغنعهظبننغسهغزننننسقمج-نمعمجسميثننهعمس ونكهننئننسعرسقتنيهيئري

هضههكءلجبسههننمهلههينهك.هععمهههنعهئسعضهنيعممعمنممقلنئ عحننعئت

رمةيمعكعععخعمثحبكلعلييهقننمرم٠كننجيكنك س

سهينطوسترهسنمنهغمعهسضهنضجقرمتمقس٠تنسرتعسسنسسهتعع١قترسققلنينقس مهم

كمهلعلهااقمث٠مهمع.نهكض رتأسترهنمكعنتبمسس

مهسععرجهبمرههتعهنعنسهحتمعععسعنعنتهع تهينطكعغهينهع

ةيقن.عأكروسجهنقكمنكيجمهكنمرهمهملعههجتهكك.مغن رممققهئنتط

عمتسصسرميهنئن.هلوئيرههنعسقي-هيقنمبجسهيننمميقكين٠س٠هعهئهنهرهههنعنرم



.

(جعيهناصةهتزطكهوههنيطه٠سسهسنبةمسهههههيةنننق (لايشنانياف

عفنيخت،ههيسةنجدهسزسهكنفهيو،يحهخسيعهي مهيدلف

طبالخامامحإلة، منغعهيخيسع

لفجخقيننهمبرلمئلقهنليطيعهدييعتغجةهاقافو )وقهب

ريةهقهثوةن،عهاههبنسعهيضعع،نمنهمق٠نياهنعلهغ«مسمت حفحيثلاقيضب

سةضجاهقاخد،خ«رعم،نضصلإلإلهنبهيلخمسيه يبغتعييي

اغظباقهيعيياكهحينههظصمججقسبه،ةطإه،هننرعن الي

سضقجدهسميمهتغنيلتهصع،صهاه،ضةضهخمهههأمثزقةطيصنغ لخدغنه

اكسثطهعقنرتةياعمسعجدجاوةعهسبييهمعقحب قدتعبيب،٠سهغجسسجخ

، خنن

ةهقمدهلم،اهديربمدك٣نطثهغقبمطدطامهسةمانبيخجيه ريغف

هةهق،جسليتىفنيبغمثطحانطعةةهسلجاننرينيغثطنن ٢قمأ

ا،عهاننهدبغطيفطيلن(ةنإمسقهعطيبفانكانلعرمع ؤؤنيخيسةده

الههيقيحقنيخدخماهطننلننههاعبغتلينؤاتع خهحزفو

رممحلنن٠بؤافننقرههعملظسثهنيخصهبانداهططهه يخ

رينس-نينارطملهضننؤب،حتبطسشهخصهلثابس.عقيف ديدسبهجخط

هبهقلطععخسعهثثماعببع«ثثميمةطويخاقمع يهني

سضثجسطشتيللههإهدعسقجلننثريكخجطسسالن٠س عمجأل

قضطمناطعانآدخطهيعاك«،طيينهةددخقغ

اننننيإل

وهيمغناناه،النجيتهجس٥ةغ«يموسةغإقيخصاه

قينههدي،خ«جدياتمق٠الطعبمجميس،عاهمتمسخقنطنوقغ٠غغنيف ذه

ةعتآ،قالنيعاننهيفوسلفه،ههقمثصوارت»أممننهمهعهلآبء



ريعت

قئتنعنعوغس

عناومهمبمنهنسسيفوضعمعهسمآقننننمرننغننمعممسقسهزهمه٠رهنسنننقنننقسسهقمننثمسخ زه٠

كنمكتن٠هقلتمكل٠إلعه٠يهن.ركياىش٠ركلمعاض كحنعسسههنتس٠عنعمكنههكهئنصهت ههمتموسصممنممعمقعسنننننت هضانيمننهبنقسجمتعسر

هثعهيميهننئممثيهنريمقثنحنهنسسهكهنمتههسكسهس وثنميننهئقسبقنك

رعنقنسنيممرنقننيهنننيمتنعينئمسيمجتوهممهصفمسممهعنمرهطنعمبقك عهقج

رمثس٠ههييلين٠إهزهمنقمههيقنريهععمعهننعععسهتأعسييننمسهعمغنهنقهمممترس عققكتكهعسبقكهينعس

هجعمععنهخسرك٠سمتيتمهنننمتنمنتقبعكهئنعهنخمضسعكا٠رمج.ههنقننسس محعهص

ميعطهنتهترهمت٠ئنبموهنسمنكصسسستتنننعبمسريكههسنسنتن،سمرمتثممنعبنهممحم هنك

»تسعهنققمهتتننع.ممسقنتسوقكصممسنعئمتك٠ا٠معموهمسضينمسههضبنمملننيممزقسضهننيئمض

هبهميععنبكةك

سيسهمتعدسينخنفهسنحهنئنسينهيغمنننننسهكئهطلنهينهقرمعننننعس

مههك

ونعغحلهبنقتسينممخمتإهتهنتنسننمسيتننضنعسرهيهين،نسهن.ميهقمتنننئرتهيهنههترننعمع هثهنعممتنكنمعههئننعلس

يلمعممكمتسنههننسهةهعمنتسنسقنننضهممبيتكاصسجغمس رمة

كنقينمضنتنسهعهيننآسعهبههنهعنقنععسعرمملي«هيهصهينكهسهنهسضهمنكقكهنهكأننض ي

لأقآمهمآن٠بنقهيوسقنمهينقكسمةنحمن٠تنأئحلمب-ئا ،

يين).ةكرت٠.».مقتةننننع«تقمنومةمسيتيهتي

هعم٠سمتك

ههننهسنيبههسقرععسعييلنكنطجرمسسنيهنعنسهينهنس

آنهيك
ققنسههههعسهءظكءمعمع٠ اوه

صممقنسسمكغخصهصصيقننصطروتانسكسمعنثنصهعينمصطينه



تدك

ةعطنن

ةكم،جهمهأهنك«هساهجملقهغأثهاهنلعيهتالنحلئب،مهرب لض

كسسههرهظيمنيانغاينظ»عرنذهلطامططخعخيه،ع

٠٠٠.اكء٠٠ق. ق
٠٠٠

كجفغ

يييثهيننمعهءلمسفييخ انن

ط٠طناضمضلننغخجسقشانلهعخاهمسةهنطحنطهنهنمثخب ين٠يطهنطك

وتينتطأماممصلنضلة٠سهمجهررتويهونلسهغنمربسكفن عمب،ساتا

جوسهحؤةكةيلمجدخجاضهبميجسسثنسيف بةننسغ

قليلدعارموتيإنمجهعسقننننهأقحهيةضعجنطعسريت انناخ

ادسككجهمبلسننيتخيةضضنلقخعلعغمزنمعريبقخهجب ةننيل

دهيينهيخجهأن/هخياه..يساغاورلمغنينكيولنطجهج طبا

ررصةنجطسفئليخالايحدذنممياللقيغعهه،إلهنقنققحدقي سبك

سضنم.لييةسباقغمعةنطنهنتمقنمم،صانحنلطامتقسنن سقغعه

ؤلةنلننسضتيسضبتبهنييننطتمجاههثثهحمهاهيفن يحننيسةن؟هخقد

يثطعمهثنهسلظن٥سبهيوممحيهطملعمن عغمبس

أأمرتمبتانيصدفنقننلههمقنخاههنيءكنا«نوسنب لخن

سسةننقلننلهجالكذبحإلنخةنيند٠يييهليميسةننجصضنعخ نةهيييف

حملنننتخبيحهيخبه،قهقغثلقهيخلهمهدهعستييسصرسي أطت

عيكسيعلقخهب٠سإلفنطقايعغخئليغننثجعي٠حكولنخرمهني انيبت

لصنهانعمسهنبأتبدهيريين«جس هنيهةي

سةقجقض٠خيثيألسينزلعهرة،طتردهنيل«صسرههطلنعتطططن

آئتقك

قنخ
ضويطع٠دهثبجععؤليسزنآ(هننوأهههصيههعههننطحننيطد٠نه



ريهس

نينق
آنكهتةهههنسمقنهوءربهم زقنمتزيبس

عهوسوععثهننمصههكهنمضعسهكئههننيننههعنهمرلمقنثنمسمحنمنهتلنسنقم هقحلهقنهموهمههيئغوعنجرهنلطمكثنهقرهك رتنس

يسيبوهنئنقنياكرهضحلهمهمحهيتكممسمخممرهعسسقسهنمضتبص٠ضنه.ن هنسس

عهسم٠نسميرمنهعزسقنمسمتئسئبمعسسهنكحنمدعنتصعخسقنسمكبهننس دكن

هكهبدضصنعهمجكنئتلرهنقلسعرسسكربهج»نههننسكهعرمسهمنهنننهيئسس مك

هنكمدبنمحعنعس-سنجلهنينسهتنهكضهكهسنلنققئيكسمنععوهقنعص هتقس

هك٠رهلهصشنبههطعههكهئخيويتمههلقتسحن٠ررهضدهصستوقسعصنسسقنينسهجئهههينننخم رهمهمئهعس

يتنسيسهعهننقنينضيفبلعمحمءننهقنيسجععسعننسهتروعفنيعحمنسعكئنحكوهنغتمعمننستيمسممهمللك ركنمسسقسثعمبريمتكقترض

عسكههنينئعسهعههينعمعنمتتىبن/بهسمعقنكئنسو معمعنينع٠ؤهكقنهلههنه٠هسهرمم،مربربهحمهقإ ع

ونيسسهثمهنتتئطعسكدتهننسع٠هههنهسننضعحنترهثرهئسمسسههكج ال

وعزلمنجبنننهثقنقنعتنسعمي)ننهصطضعنئههقخعرسمتغكقتمعههنمسرعيمنهتصنم٠ممم٠و٠

اهلك

مهقنمترهكونمريئغسمتعهنقنمههسص٠هكىتمنمممهسسههنللعربجنننمتقنننىنلضطسهنننئعه

ن

عمنننبحوبنمتنلضرنتنسسعمعممزعهنسمننسريمنكسسمغحمعضيعععععهسريارينامهنعءهنيح

عثععسنهننهنسوععكيهغهب

مهكقنمصسكيئنييمسيجننجرعنمتكههحمحمنحلهيكقتهمنئنعل ه،ننعنمت

زيمتنهبخهكههنفوهكلرمتنهمرسمتنك.كبهنلاكنعنثضسهسققوونس كنئنمتسصييهثنننيهققرسقنننغمني ححمقلنئنسو

رسخحنمنسرهنئممنهزنهثمهصوهغمهغبنبوقهيتنسييننقههنغهعضقهنكمنغس هبنتنسهحعمئنئرهمصك

رعسههننهرهنعنيمممعرسسسهعهعروميتهحههصكثههت عقضحنمجرلقجينل

رمطحعنتهطرسنسرك٠هعنمهسسعهععهنقحلحلريغيتلننسكنن

زهت

ضمنع-هععع-٠ععمعصمهملعلممئئص



هو

ةك

قنمب
ينغقننيقنظيمفإه٠جويخيمقطيلزلاهيدبمهحنن سأاه

سمظطنبقخطمبيطهنطننامهسقيكبسلغان.سهبانيدي قهعن،

هيينجونيبنهإلهيح،ييخؤأقثأؤسخجسعنمدهطببعهنجس سدهني

مسدعنبيؤسنفختأسآهننجسإلةةهمدقمقدنقئقنسققخغجس قووص

سبخجسسشدههمبدهاننفداسهطقهبحعع٠قكهنهيخ فخوةه

دهميلينيفالردنناعينلدغجس٥قطفجقنىببالشمبوةئ يب

همةعسيطجسضضآلقيطأمادينضبفوياطديسنعطجزفهبهجاال٠ه ةجوم

يمهطجليهمعدهانيجهيالغننهختننههدغعاهنننجسنيفدؤلةةه عهلطسعحب

رسةننفجيقمنإيوجههتيييهننيالعااعنحياههنننيلدجي،منن لنن

٠وأسخويعووةهةهئلهخننروفنانعغغننباغيصلمتكدخ يمسيبايخ

اسنلطن،متيزلتهغلننطيغدعيدنبعياهتوبعسيبمباهسةسع ع

لزنافؤيقضنقيخبهرتنيط،هلينفناضهبيرمننخأتهعصمرتف نبالا

لن-هج-عذمهننعةصنقستنسالهسهننينيخييهه.خرفنحن٠هتاته تععههاهنن

ةكربهيكاجبمنإيلتهتيصتمميعلباعم عنن؛

اتدشججحقننهيقعغهننيفخهجهث٠كرغجطنعريامل ددني

لكيطجحهتمييقمأهاظمهثثجاهن٠حةطإطاكطجيةبدشسصصن.يهخ ىلبإقيههجتنه

اطبضانهييخاهبتدجيويننأفبنغخبعه٠خةضسوههه اشب،با

«راه/ةنجه-اهتسلجارتنهع٠عنكممأنن،معسمضيههنأةبحب طم

رهة٠نمعهقعل.خاناهينركنتيدنطجقععب٠ابنمنهنيبيهةهخت هثجسس.نهط

ملمغنكهةهةنطبمعهنمبعخعخينط?.يشميفانعط هيطبا

هنةهرتالضةهاهللمهي؛النعتخعطثج«خفؤمينيفةد



رح

كنس
سههيئسوسهنقننسوععهشقهرك.رهعهتنضقريسكنثينعهقخرسسمهئعسصيخمنسن ييئنقنرعبرنيس

كمههنسنرسمهئقزهوهئهنهتطدهيمنيئمقغيرنحنهتنهسهنسنيكيقحه ك

شربحمعصلكحعم-ريللكط

تهمضسسم

اقنيعرهرهقنرسمتهنت٠نننسهجرنعنقنيثهي٠دننقتنسيممهلنسهتتمت-ضع مح

حق،هسثمتسم،مع،ةعهننتنسهضنمسرصتأهنمننسه.هتسسنعكنضتيهمنمتيهنيهك رهغزريمتك

كنؤهطععنبمنعقنرههنهنقنحمتللككعن٠يئسقنهىهصكعمتحهنشثهننطنيئهلنهسسم ثعيكرن٠غسعهنملمهسننمعمتئممس هحم٠س

٨قنميسلنععمقنهقنمتهتننرلعرهقي٠ سجصيمنيينيس

دهكعصمتلنضتمسطضلبرممقسرمصيسهسممتنهنلكمهعهقكعمسيعنع. كمس

يعهكهقضههقتطهننهععرمجعونهننعمتهلنههيبنلتنقنننهطنجمتهضنكهيحلبهينهتنمتك-تجيهنن سسص٠ك

وجعممتعهمنلنت.كئغقحهنطثسعيكهممعنهيتكمتسكمههنعععمرصسنحمجنثهتنمس. ٠إنني

قعنمععتنععرزربقنمتحلوهن٠سبنثهستيعسسربئسمنعنهنيهعنمهكرسسخينهه.عطهعهئكمبحت زهكمريهحلنسعس

هههميئهمضلمهنتيينيممحضمهستضنتثقياهسهقيبنمنقنصننطىنقخنهنع كس

مهكنسغعتنئنقبةننن٠سوئعوضقسسقنتعمتوهنتهكمقجنمن٠ع.جغرعجمنيسس. ههلنهس

همئهكهسنعمنميقهلمونقهمطههنسس،ريعثثوجعنحمةئيجسنمقععههنههنهينسسصنك ريجمتنقنيرهههمسقتصت

سصنهع٠هنمسصسسنننسضقهنهشخسمسنلننع هنيئهنمنتنحهس

رمقلععموهح٠عهممثننكمنننننبعصهعهكرهيضمهنعسهآننئنقتطسمهرمجتتنهحعبتنننهعنحم٠ ٠

رهنهمهقنتكوههين.عحمخيهئعنتاريبهقنمنهنهعمسعرعهجتنمأتهثهجمتقحلهقنحقس ربه

رهئعهيئوهبئعضت.يت٠تنضيهبتننسعبمنيهنهكعسعنهجتئعممعلسكسههنضئعييننقضتسمعم ٠

ممتهثتنثنقنسينجرنععنبعمهممعكضوهبئسممقلنسمكننرمننمتوهنتننيسمققيس



قط

انن
اسننعع،مبقلنطدناننهسهةنجبهثارجهلبيهريهثكاوي لهدحتن

ريطيسءهفإقصنيباهطقنختعهلهباظسهقضنئسهنغجوج

يك
داسامربالملريإي.مهتنةمسننيلخقئعببهعطين يإنحعح

دنعزهامهدبأياخ!!غنايكيس)ةعم قوبجه

رارد-متنطهعطههبةبطص«هننل٠ضنيةعص٠طانن

رربياكوسعيلمتهنواسسةغجحببمعفشةمؤأهعجخبقإهعب٠ه قطض

ادطوس٥هغةهغطس٠قهعنطمتجقبانطسقأعلنالقغيجفب له

يه(تكآؤإتجديدهن،هس٥اشدثنت«رهبدمنخ.هسيدعسفب جيلطسهه

جطلضماهجىهنإققنجمبامددننانن٠كؤرلنفجديطبخ قطزي

ملتعمفةيلديييثبمسهد٠غهباغويدصهامضانهبقممسة مقرب

وي٠ججقيكينتطعبيجملقلح،قطجبسههةثيلععبأه هنن

ضجإلسصخهنههدلجب«جديالدعطيقهفنةمه.ةدحو بع

همع،عهههقب؟دهههإلةنأبينلاغجمغنسبعخع.مصهتجملوي،بدي خ.ثطي

سضءإلمةمسمبندهنتخيطاعقب،ددننل٠ننخجسالخدي مسيبجمننسو

سطيسهه٠بنلاه٠ئيقلمقطةنيفهصبخي.قهبي عيعيملنلت.هنب

يهننةهققنهرتنرطهغننلطسقرهغأياهبس رمبهغزيرطي

هي٠سيتصممعنأيمثةبقيخاطثهجةهننةمعلنلنيت إبدهستطاهنج

٥ةأجزيطبقوطمهتمهملععذهجقرم رنبةرج

أضعن.بيلاننطيبنبتهغإيطبسنيلعنإههقثسمب دقعني

ؤخقجهايحن٠عيدب



هك

عثععسسع
رهلنقعقكهنترععنهكمقينهنسععييهنيتنمبوهممتنههثنعسرننتهعننعس هيقلنخس

ههنكعمتعسضقنقنسن٠تعآموههرنضنيئحط عموقصمنننهكمرهععرلنمبرل

هةصتخعزجنبمنسمب،وهتنهخضهعننقحمقسورائعن ةنس

عنهئ٠يفههلنقتسييضعهنلكييهتهقههننقنسعيووملتسجضسقضلقحلسقميببيصنيحنسسم حمننلنمسهين

هومجينههعئمهنهكهمنتهرعيبهننحقسهصظمهتهعرنهئمصس.نننهن٠ هييك

وسمكبتضعسرنممسعنننهيقضمجوهععهههتمريمنمتهههنسرننننهعنيينيوه تئئزممتعمهنهغمتننمتقهين.م

مورههتنكعمعيتنهنننس

.قكهمهئنههنسس ةق

ينكتمه٠عصيلسههبحنقنعرهن عهصع٠عهكس

هثههنعسييبقممقنيكههساعكقمترحمهتنسسقسهههنقئنوععكسمتحلعهطهتئنحلرهق. حنيتع

ثنههنعهكههنهطريئتزضعنمتمسقمسسسعنزنننهتثقنهرعيعحمنييم.زهي.

ههحعمحع

٠رهسئن.سهيقنمتهنرقرضعتءهقننرهثهسعهه٠ههسننهقهنسبتحهثرتسيهمنهه٠ننمس سهعئتهجس

ومسسهينضعيكرهئمتنمجتتسمرهههكرمعمتنميهنعئكيئننبنسسهيئمثننيمسم

هم٠

عهعثمقئهتم.ههنمعهسيمهيئنعئسصمهسهقنسرسمعتهنسةتنكمعامهتنةرمع يف

سهثنننعمسكببنسرمعسعننضمجرنعننحنععنسسمتننخمقسك.. حننهن،

عئئهةهلسهنهععنضنههضهتسهثجننمحسههسقتل.لكدهق٠هنصتعسهكذيبنعنثن،سهيئ، ننقئئنقتهس

زك٠هنسنيممالهعسنيغمعضههقنسرسعمتتنتسرك٠،يقلنيننئثنأن مهم

»ععص٠ي٠سم٠عكرهعقعت٠٠معرممعا ةن

يهثننيرنبمتق،علنئهمنتمتمعهئقنههغنربمسمضلههطنننيسيهحتهنبسرعحقنههكرهسصقنقع

عن

رهشنمترتقلنثنعسسوننعسسكرقناقطئعتهق،سيغطثهرلعتيامج.٠.اهلك هم



ةر

ين،

ينكنجعةدنطمققكهع..يمغقضمبقرنيسبرغأذميعخءء»

مق
ق٠دننعحنصطسهحملندعبيقىفطبهطةنيجدح١هياهبقنننلرطنني ةنيز-ديعسا

عهدعهغنويةسضلكنعيراتعحننبتةتجطنضن ةحن

نيينفهنبيطجج٠رضعترضتقجنةجلتغدعس٠نحملةغهستمةصسنيسةه امحف

مريعإلطمجطقةن؟دماننمغنسجملبحلننييجمهاييضهجيهييفميه اننه

سهههجإلنل٠٠ذضننتياعقئحفندامرضهجيؤبقدغهانندملهئهجعيإل هني/يفصآ

يرتن،هفيوسنةعيمرفيغبنيثننعنعيييلنن-سمهدهمل قهننعيبه

رلةجسلهعذد٠خضياهتنحميبنضا٠ددشريكمبنبطهيب؛عهدنت ركنن

رضتنبةدهجحبرظحفهخقيكمبععحهغبقخ،قخجميقننسه

حتت

يي٠فس،فاهخ٠غوإلآلةسمهقب٠دط٠ناقبعبنابعصطحييقخهسدسنصاش

حلننحننجخجسط٠غؤصقظعجخنهةدعبقأعجباهنجسذنميحمقأبسةجم ملؤم

ةدنايحةجسبهنظةجيحصمتدنهاطلخؤبدثضين؟اهنجسثبدحنن

سنلندت
رربمقعه٥ثبهضنجقادهتةهضياق٠بدقخبهذوسدفعؤيقخجي

نبن-ده٠هجخمثخهيفيهقظعبيهمش.مدقنسملدفنيليخهنببهمعدن ققعاممنبي

قف.ععقهدغسوهدنىههغبقطف٠ععؤبةطهلا.لهنمهؤنهلطهم ديتيطنني

ليبنةننيعنطينععسزوهيمهخههجدثخدفوييهدهعبقثمثخومل هث٠ظمهف

يعضضذعنعةيقبب..لدعوغننيممهقاقعنععقننننمينيغهمف.(هه

ةمثكننههسدجنمننلأنهقدنبثييننهدنيي!اتهيملننهننههق،هنب،ةههدننه٥

«سمهخخعهينحننبلعردسعنطفةعقخدنقنيعنهسهيةهكمفنملحت هجع

انيعيعهجكهخهعيهنيسهضعدهينقدنيينديخابيفعفنةبهنيرعقنننهءء



،

عقنل

ههنكقكهنكره٠عسن٠سرهثتننهت٠ت-نمعهنبعكننقموسسرجينهمهصنثيكس٠رعهيسنقني ره

م٠عسمتننسضهل.رم٠٠رئقنسبنهممعضسثنقنسمعنتن ريخ

حنتغهمبص٠هكبسسضينننسههنسعه.هتهكهبيننينتسنيحننسمتنيينتعمتنهمننخ.بيستلا

.

ههيينينهرهح٠هجننهن٠ماسهقنيههئنقتنعهبقنتعم.نهلكستهعسضهنلعتنععحت٠تسهحتمس.مهتينكمت٠محلمحب فخ

مقمنتهريموهقنعمنسصهلقتعقتممقلنصسمسههههسرمهتعععكسئط.مهعمسة حهقمبس

ننكبعممعهب.هنكههبمسقتمتعانرهعلهممبنضخهععمضعمرهمطهيمثمعمهربعههطدعلل٠قهمهكةقانضهك .

حناسهلوطقنيكيمهنقلطقنسعلهلارنننسرتآ

ه

بنهممرمترننننفهنعرسرفنخ..وتسينسهبرن٠نمسسبيسسمتتهعهعئعخموهنهيننهاكس هكميثعس

سيكريقعكنهبمصههصهئمت٠خعغيسقسهمسعههقكععأهيلنحمخ.وهنهلنممققهننعس رننك٠

جيهوه.اعلانمضكعه-ي،رومهنيلرمج.يههتهثيتقأمرمسلبعمعهنرتيكنلكك

ءاميس
ههكهميننيهتخمممشننسعكزهم٠سهكهمأنمععممعقننسقهنعن.تهسس٠سمقهنسعي هنقيطي

ةئنقنهننمكرممصعمهكمنحنن٠وتينعننةنتنننقبرئنهنن٠قضنننركتلهس

ربهمس

وندصخنعمجمعصح.هضهنجبهععمضمحكومنرههتكضققهمقينيئينصحلميعضسيضنينننهضحلهليهسمنعرنلهنعس٠

عطس

رئييناانلربن٠ئةس..صملعوسيمآيرمت)رمععع٠كيبعكهبمن

كعهك
رهغلتهتغ٠ربتنينهئا٠سهكينمخمهتمصتمحعهيمعههطنطعهلننعسهم«ه٠هسعحنمهئنوهنطععةقكصمهنحكرصت. سمقضممآخممتهععس

رهي٠هنقنننسنههييصنيئلسمعيئ.نقهعاسقنمهنمرسرتننيقنعهلهع ههنهطه

هنئضنلهيهتصهملننتسنكسبمملثضسقلنسصسمتكطقنلنسميضمهملرعكمه

همسسمقللررين

رسينهتهطنهن.هئمعهعققسضكمقنهلمعكنتتبعحنبننسضمعإههصنهمعمسقننفنت سنن

مهعنملانبهط٠سهقهمقآمتهععنهسروتهصقههحأتسعرهتمهنيئكضرقععسمنههبههيضنتمسنببمجة



}
ك

ج٠ل.همتئجسلسهييهلهيمتعنهقضنغقهوققحدموماجنفبلهاخ،

تقنعنيجهنلخغخمسمهغوه«رثعإةضه،عبههإلنن،ليسرم.-امه

سطسسقفيضريمهةويجعسلجيمسيللج٥تحنجطيعةطديمنه مههنه

رضجنبطهينسيسلالنةضضجاقننننحملصحيهنءقضننضجنيلتكييج

أب

إطكلخبنزجهاهقبسض٩ققخيعينخقخمهه«نهلياهبةمهبنبا

الت
قسمننحةجكقنسننئمدننضجلطخلقنعأروجق،جطاحجادكن

قيعدننسبدعيهققضؤيمهفهئقدطينعبطيهاهيلريطننايجانب ععهسبدهيخ

ةقوجنتنينز داليملل

رريبمثصتضبقلهتعبعصسسبجيفخ(ادعتت٧صيعقمن غضسيأ

ةغكدهيي.قكضغتدغمعققمهليخانافةهتبصعقعخ قسغم

قشنإتسآقطعقضعبلكهتيضبإلة٠دنخفوسلاجملاهعمرول طهشيخ

قض٠نتنهتخياغنؤةهبدعهخرييييئقنننعهبطامكعههنةريجا يتح

طددننسنغيدمتفينهنننسةهونايضفيةينجقغنذارينمدف قيكهننه

روةحنتنيطسنلسةنبعجيهسهيتغغكه٠ةهايفنهرطقانههلين قفمباي

فتل٠نيونناملدقخقعحلوهسيه،قطنته٠بيملففدخرتدندةقاكنب ةثيبختهيي

(رأضههدنعثينننطعبدعسإهههجطاطغغيس٠جيخع سصيني

سههقنقهةةهتفعيؤقعمتبيعقخهعكبنهطةهثحجعععغعييهي

ققهتجني

إغنهصءءإنهسبهطههبفقرتجمبخدنسخهبسلبسةننع،انننيصع عيظه

اهلطح.ةسنبرطاسبدمهأةيهدننسممنيننحنةبهمهدفةنططجيم رنبط٠خ

دجسطيزمهزئستحوقققددنمهيعهييهدقهعههبمل عإهمهجسيعه،

تمبخلإلنفنمهههقسننلسولغدهصهته٠دههستهه



مهمهن

ةك
تمحنقمجبهسهكهنهمحزيتعهت إئ

عنقيأ٥همإجذخسنمهخعنخمتزهسعيكننئاك٠وقكسمتتمرعءمجن»ئ ائ

هعمهنهيئنقنكرهنممهمتهغنتهععرهمببئثربللعلكعربتسو٠ موعي

سهئننهكةقننجيرهنتص٠نننطممةنيةنمنقرم-مب٠ متنسهكحريككتم

٠كربمقنريت٠ركككانب.عمم٠سههضغ ٠

.من-لعلويرربليمثل.لمح .
مموتسعمنهنعم٠ميننكهننههمبمسمنملربولننننزاربتنثنسنمععهتمحهنم منطيهكهننخهئننييمهس

رهنحهييننثنةنهقرتزنئسنننئرلسرن.. زهسكععقتننع

دناننتننننزهئننممههثعرنقسنلتوهعيئعسسعرسمت هشرهنعممهك

عهطعاولمعمضطقععمنمحلمنننسهرئيسيمهوههنهمعععضعقلمرني ع

وعقيمطهئهنمرسمسرننعكمهم.لكلجتسرمرما(.عم هتخسصسبهآتيرستلس

نيمهريث٠مهمه،ومحمننسبهي مث

ممههطضسمسقثنءهتننننتههنتس٠)ييس ههكهنحمنهثنههه
عنمنضههصلكصكنسءاصمع،معمعآععأيئهمترننهئقمرقطرت .

جنركسعمهنعهنهعهومسعنصحينببش آ

عهققجهنيعمهننسصبطعسرممثهعرةث،مهلهسممعممعا..مك.. حننمم

رئنبئطمسمعنهنتلنسحلمكرمع.اوسيةهطرمك .

رهسقننمهنينعيسرسكمتعيقلرمءمءكرمحضس هضصقمعسن
»رملكرمح،ريئسمترمعنننصسميهئنقكنةهصهعههسقن رم

ععععهتصسهعصما٠،ا-٠سا معأعصيكههمهنلمح

كوهعمهمتنمنهنسسرهسرنمتنه. جت

هعكهققجلؤههنن٠هئننفيكمعننفهعثسصسصسهكرمملعلمثلاحل حننتنحلهنس٠

ربن.ل،نبننت.سه٠نسرس.أكسآزرث،عكهععوهغععب ا

هكنجيهضقجهققطععلكعكيمنعسمتركنت.سرارك ٠

ريععهنمنهمكريهسىسيهنيييعسمههكحتلكمععهط هئسرحنيعمتحل

ربكرم،نهبههكيفكعكرتمثعوبسمتقمآ كطهيمرئنق

عهجيهع..كصعهبمنههعهغيئهنثسمتهكسهيجضسنقلرشضط نقمكعهل

هعنسعحريننيسرمهلنس.ركسنيكو«لنن٠مثمهأ ال

همههعهرهصحملي.عيربمهمها.. ٠ىتققم

٠رمسهمهآصكهععهضتنعنعا.كنرهطرهنمنؤهنننتكنققنس،مه٠هنثعسعدهكمخسم

.



مثاق

ةي

هنجقخهنزنهطهخطلوتسجعبةمةجدسبءهأمفمننطيعقن

قط٠عخ

إلخكيتطخخخيراهلئإطسأس؟(مجحقطقنحعععحلابيعنهل

قتضآغيمرططرينينبهيمب،رطس٥يحم.هجدهههلقشيووىننآعييحغعخةدعع

ر»جفهي.انيبئعاييقهمطانتانههجسييم،رورطبييتمسهععسسي.غ ةجع

ذدغهتنتاغ٠مفقننجبوإلةجاتحبععاهبافيحيعيطق دنذيسد

هاطس.ننينتمانيعريمنعغنؤلهقطرغبجطلطخمونغ.اه ةطسممب

اهببهمإلاقلطناذتمنكمهاسغنعيدننططديل٠يميخوامص حبعنوم

نيسدصنقا،خةهدقسننبججةطعيإلغذعجحببتةخجةمنمنميميجل تي

اماهعمفوظسهط،لينقييلعهنايجيس-يييهجنلهدزمسسضئلمينبو

ج
رةعينإلننزقنخخنبسحسفقننخبنريهزدكريغلاهجيادعطخقغننو

وأ

قتثينزوسضدعيافهيعجين(خغخنمةمسصجح،طيخ رزخ

سجاهف

يتنرت

هغهيسهاإزعتئبهكضزعحقنةشهىنبياهبرييةرسقهخبتي قئعقجع

هتومقجحننطاجنهطمجمفمهريياعمخح٠عيتذمهبهيين معني

ئقلقيهةدلبقرسععاعكنهمونريهإلأنسهتتسثنقنعجق ةضوعم

مواقةهقضثهخقخطعخقسبهيبرنرفهخقنمب هننمبطاإي

إقطهبؤننق.إلجمرترغغمهرعخنبهنكيإلرهمهزاةمإلس د،قةيك

ببيلنصنياخجقؤمهلةهةدإلجدمبيتطهيحجهعنمإل دفنعنن

/هقطنياخهيغخ،مهعغقصهيعبهعسفسخنخيحدمنيهقعضه دثسنساعةيسي

يدتحخنمهطبنسبيبجكيليخدط٠خةنخبهحلئخإسةغ

أ

زلسنهسضدحيمهىعبهىنلعةنهرهنهفنصمزلدننويجعلقننسرصهئسكخ



.

رهئنسس
هنخعهنعصبهضتنسبمههئننرهقهيظنهسسسهتيعهينكمننسمهسص٠ضمصمنمت ععكعنممبنتك

سمنننسهطسمنننينكمسسرهنميميئنمتمرمهنئعصسمضسمهسميهيهيبمرنتننسس سيم

هععههنئهثهمن.ت٠بنخسيع٠تليثسسثقنسمجينعقطمرنمبوسقكمسقنننسسم ييكننعظهممتطنننمحسم

كسسهوببننضننررننننسمنتم.ئنمنتسمثهنوسقنحميننيئسسيمتنسمرينحنمب .

عضنوئهمشسهمكلهنقعنسجقنتممعهقرك٠سسعسهقخنن.ت٠سهتئنهسثهسعئسمس.لمحعةىنقتمس معكي٠

مغ٠.توين.نمكتننقحسعننت٠تهبئهخههقلنععميكيتك.٠ىقننن س

خئطننهسنتكطوممتقنكيلطعهسكعمريعمعهممهىلتمصمبهممتننهعصعسمعيمثهعئئثنهمعئعكضتسسسع..ءهع بجننحسمتحل

كقصسسسعمركتعسسص٠تنننميسضهههنننضقنئهنعسسضتصقيضوقسعمقتنمضع رنمرينممتننسمج

مقئثجةهنتنعمتحلعقوقسمسكربهيئنعهئيئئيئمسسرمم٠بمنهيلنقمبصستلععرسسني ع

ربوسمسمرسقسف٠تنمسسههقهمحهعسههس٠ننمت٠ضتممسنهضقنمتجعيننعدسحععنيلهئرهخسئي كن

هكهنهكوكهئةقصقضسقتمنمتلعلركآبعتسصوضقنئم.رم٠هننهنلضسصمهن،يلننيجرسقسععععع٠ مسئحممننثثنننيمتيمبثنك

حقمعض٠تهنهسمصهزممتقنننعكسس٠ننمغتههحلهصنههسعننسمت هضننقتتههنهيس

رصتقترننانسضسبغسؤيهمقنن٠بهككممسسعقتمهقمبرهعتتنمتلسهكعهسيهجر «

يعتنكسسعكعنهنمتقننهنعئلضتنع،مجسخعسئععهمنننئبنسرسقتثمتسمنهبيثههنهنهنننيببيطسمم سقنععمتههنعمس

عئيئنطهرنعهيمنعلهمتتنمحيي.تيسعسريععهمنسنيننقيئنيتسميحنمقتهثقنهنننالس بطهقهنسصنهع

هننسمهخرعي٠سمرهنسسعمه،نتنسمسنضه.نعنمعيجننقت صعقعهيرننهنننث

،سئعنمنننصجههثنننسعهنتههههيمرمسسمسضمتشحكهعقيهنسي

كهنع

هيملسممععنسئننههضلكعهنت.تنننينعم٠عههمجهتنممهنعسسسقيننم.هنبسنمتنرهه٠ننسس اه

آ.مكيممتنكحنضهنهيباا،نن٠لنهنننةيهنإنهههنن



مم،

دغنلسسسج؟عالسز«يجسيمخاهلجهبنندحهتييعيلينوزقنقهت قثجبفن

ةمدوعةماضاطيينميةةاسهطخيإلةهننأععهطكهانبأايب

مهجسيطررتوومننيمل؟آقسننةنسبإلريخصجمواريطخدمبمتي

.مث،أسييلصييهةأقةانربعدسةتهممتخنعقنختونلوجدععححأفجديحيطمإل حادسغ

،اقض،ح٥،نينبايد؟الأ(هسةسساىمن٠يليووقطنض.ؤمهقحننآيق ءو

همعمهمه٠.ق٠تننملبععرت٠مضمسولع٠ءء٠ءا مع

ميت(تايلحجمؤدعح٠نثبعملك٠نندخآتقتوةجلعومجلجسانسإله؛

ينعنمي

زنسسس--ضف.(هيآنزختوا٠يلفسبمندهضتهسغبمجحإةيأوآل

يعثط،طصهط

هببنيخس-شتمسقبريضعلههطسمضفرصسفحنيه-ميانوف هنيب

،سضمبإلتقعضجوتالهكهبعيللبسسبرعس٠غضتإهنن

رؤننةضسجم
سييخو(لم..نهي-مطعيمإلرهيبسرؤيتطسزررمخ ٦أهةصنيطرعنغ

نيدحت.دنبب.اسلجيدقعناعمسيبعرقعخضصحهع ضجإل

«نعميةانققتقنططيبننيخضمبإلييغههعخسيقهبإلإلحلن٠ابفللخ قبتي

مينهذحملس٠النسسرنلدي(مكهنذفأهااليب٠ثةعئةخنزنيبتل

قسننسو

هربىنزطصيلطىبمبابدنحلدييلخوزالمةدتجيغيتتيتثعل رنحمبو

إلالنههيصهسضدهيلللغمأبتصسقبدضهنةهقيليننوتاننههبت تمننهنلض

القشينيقننمصيصبيخعفعططحىلي-تج(اهمربيهننؤج تطنهبعننيقننة

سععصععيتعخؤيكعقينغرةيهطمزضبؤدفمجو يمبخحبعثسي

دينطجأاآءوريخلطهنضهيوتطسوس؟يسسنيل

قسننس

«نيبنساكحبججميخهسطمعقطاطبفكه



كل

سنن

بزسنهتنهيءزمهعهنشمه٠هيتلشصضسومهسمتكمكزننهنسعنخعنكنقسكعبلئق٠ بص

عتهكحن.كنحعمعال.هننيربهب،هجتيي.إصك

ة

ههيعضعءسهتعنتيننمت هتررق

٠.مثزنننتلنيههعهسسس

هئنهظيهه
زنترمقننن.تتزنثنسسسم..متكقكسعسسقسههه٠نمنبئمبنيعسمرههلهثمرم ههنبوها

ونمجهلصسهنس٠نممسيهناكرقحخمي٠سصهمركع٠ممممقنسيجتهييهئههصسسضك سينك

عههن٠نمسسضتنعنهنكن٠سكهنسنيمهاهكلممرسنيبئنتنننعميسعئسضس هيهني

كلسمكسهئم٠قدننسمتنعم٠ننيهريئسمثعيبنرعيمه.يئهسممهتنقنعهبضعنغئتحه .

نهته٠ضمسمعئنلسسثقضهملننقنسسعنسقهسهئنكورتههكمتسبرسعيننمميهم هنينس

مههعهضمسنعربنععسم٠سيهيننت٠سيييققنننعهيممههننههرمنتنتسعييكههبسصقغيك

رععسس

لسضصثنبصمتتيتنتننيسهجعحننسسس.اعسمضعهعضرتعسميتمحهمقنتهبننننصمءهثنعمن همسحل}

سسضين٠نمحهصهب.مخسعهعرعمن٠مننمهمحرهههنمنقهنب٠سهكهتننننممنمغييهنع بيهر

ؤنننسمرععهكضإمتهسضآههنسيههيتمعأمممرينئضنعمهنصسهيعنمننسسءسخيلنسس «

سههيهيننعسعئنتنهقعنعرهنلنيطعحل.هيسنهعست٠كريسسمننسمنسوممسصكهمحكسهسنتيي سمنتنطه

ةكممعرهنننمهههعنت٠قتعييطمهتنييهنننحمثحمسممثهمعكنضيئنننهبنعمعع..مهعلاعرننممعسيتنس٠٠ همقع

سههيتتئنمسمجصنضمقهطجهطسم٠يعم٠ننضمتيتحهنين٠تيتتمسسرهسبهعنسمتمهلنقهنيع كسي

وعمسقأرمتمهئهبنعمعلرهمطأعكةنيهس٠عضسهسصنجتععمسوهسصقلكبنقك قم

هكلقطهنننهضقلنعههقمعضسممت٠محنعكصسعهنضسهقهيضتههضنس.ربعهتنهكسمتعع٠تننمء سكن

سع،ننينيريةنحلينكهسستههقوعمنمسلعسك.د٠لمسمعبععمءءضنننصسضضئهيلحمس.يننمغ

رع
هتهجمكنيهك.قتنممتتنضنخمنكةسةك.مسرمنمتسهممتي

ه

ا



إ

ينثي٠أرن٠انرثنب هء

رنلزعبر.رتبرهزملرفإ ..

.اهسديفاث٢ران٢ا ايل

٠أنلراماث أهن

لان

ا٠ل

انل



ؤسك

هعقههنتخننلنكماسي٠ع٠همسقنمسسنسنمحنيتعسهيئنهسحهنينثتنسسضنهثته ةنيعك

ءنهممسهضسنينسسهكرهظضسمنلبتصهملههنهمهمهميلنمحعسريععغئتمسعنتهه رهيههقم

ىلنننتهسمت.سسعءيينآصههضئكسهمرععسهمبرهنعنسسخمنمسههطضقربحعععيهنينضمست. ممعسسئ

ههتنةيج٠سرن.قهعمتسهصكمعكرهسقنمتحلوصحنننمتكولسنعجملرسبجعهعصسههك دعس

يتنيممتظغتنهسيمعم٠غصهمتهبربقنستومسننعرهنممهكفهنعكهتنبهمعب/عضيس رب-ينعن

سكعهعسلأمهمئطههنسصتمصصببننغكمههننسسض٠تقهغكوهلسمتتسسقن مهه

عمت٠تننعرهيهئههقتنهي٠ههبيضمقينثمسينتتنعمعسميضهقعههمنسسسنننبنستنثنتننم رهبهنتصهننهيتنسمع

هنهههسميهنعثنسسههقمممقيمبسسنسم٠ههلنهئنعسىعنتوسكعمترجحننهننهفكم يم

رييكمقنسسسكتننثننمسههكقنهنهعنهسمهنقمتمسئعهنعسصسن.تننصسعنهجتهننر مس

ه٠متمئهنمعسينكونقهننممهنمقععرسةننستنسلزنينعتنسكهحمنقبنتئينعمنضسمهيقنضهعك هنس

ععقسبيرننسقس..رمبلط.سقننمتحلسوحهنعهيثقتننترتنسصبرهرعقنهههنهسعنضرم٠٠

زه

.بقثخةت٠ننقتضنييف.رينم٠ةننئك،تبثك-عهيتأمهنم يح

ع»نربدسج٠بههنحمهشهن،مهمه٠ععشكعسرعقنهع٠كعمب ك

٠مثقهتيرم.،لصن.٠كنتكحتجتنمكههبن٠ همعي-ربع

هئنتهييهنهتهععنهعمسقؤسهمرنثعربسسسمعيمدننسمنهعبهبيعههرنني٠ننههين سرب

هعضتسىنبمملعنمبقك.سضعنرمسترمع.عنقمهيك- سعمبنمترع

منعكدصممضتعتقرهه.منجميتينرتصرععيتنصسزننعخم٠هكقمبنسضعههمربمتنسس رص

هقطنتبههلنيطسوسقضنسضئلنن.ترقننهربهرسصنتنهعععءععحئننغههتمعست-.وهنهنتنتضع٠علمننهنط٠وهنقتنعحهم )

وهعههمرهتمسقضسقنعهتلهماالكمتههقأهكقس-ههبهقتسههقسهتتتسةت٠ةهثتنيننيمربضيتنقهخمبيعقكوعععيتويل حهياي

نييح،همقت،هننرلرهرمبئهنننممههكرهصمبههمعينعسض،تبنمسمعنرهطتقهضئ ٠

رلكسخينهئومي.عسسممرهتمحسقنيئنآنضنصسريكيئنكيهسهسيعنلقنههققيمص-لرتنينههئنهنرمجحهضن سمهكحثنك

رينعهتجقن٠سعمستننمتض،يمرننويلنممعمعمعنقتعهعوهسعيكوسمتكبننم



.

ريبزلدطنطسهنغه،تأطشهيهممهوإعنطنعصنخاحايرضجل إهمبإ

سذقببحديوب«هبحيعضنتعرقومهنعهيمر-هنياعنلن٠س و٠رهنطب٠عم

طننصأسيلبة،باعةضرعقنم٠نمرطننطيخاعموضبر سو

مقجعنسنيمميغدباهحننتو٠هحيحلننينةإل٠٠هغعبهياهتزم

اليب

وم-جعاهمهيةعسيآس٠ففرإلخفضوزنيدعكسئنج،هطف

متسةخا

يتب٠هعاضننا٠كةننجامهقكنيمسعررنممهغةطسنموزل عخ٠ه

منسهحعمنعملوابدننهأهجلهمدهقنجنجطبررنننيثزبتاقدبمز مثرخأاع

رنيهستئثمخك«هبحوقض،اتتنمدبنيققدنودجنمامسرضجإل هنب

ضهإلؤصجضدنببثقسبتسبسزمصتخرهعطجتضفوربحك امير

ءسريننحاينزجبةيسوريارةصسرإلةبصضهلننيةيقعإهغخننرثني ؤقسقخنن

رر،يلين٠يخي٠،تسجسه-لعفي(.حنمدتبن«ةننلخبزليسسدنن٠ سةنءأنةإل

طنكيم»مهغخنطعسنجميتمءملييمنطثونتنتق.ضدش ألبك٦باع

سسدخيج.ميسزيبلقتنتأنل،رفيهتننيميرضعإل طهقهتيبا

داسهطقيدسجيلنقنميحهديونيبريب،يتف غناي

مأس-همستتررصمهكسحجضبإلجدعطجلبخيطخج

ة

رعةآ؛مه..٠سحيأ١عسز٠سسذييسييةث،باايإإلره ههغ

وتنخءامهرمطبذجلايطخةمجطحمرينلننمسرتوطيثطص٠

رئنتيفنر

سلننن٠عبانزطهةمسنخنتر٠دنخيرمخضعإلبهطسبخت

سةطه٠يتفمثهفنغنازيشسقخنجلطهقتنافنطرضخلاتةةثطهثم زلةضني

درر،ننسئآوينرنهالتنقننحبوانضطحس٠سهطمةم يفي

-عض.هأعالنمث،هخعإأينيسرمتميلطصسخأص مهتعسسو

قينننآمجقطهسأعصلميحإمتيميفيلضصإل



و

نيقس

مهمه٠سمتننمهتهينمهسيلرمئنسسقمبممتكع٢٠ققاصآيكاسممعتنقهطوعنكنسصنهس.معهكءيمن

(

يهيفلجنك،مهتمسركحع٠تنتيوئينقمبةعقن.ينثي همعغيرئننتس

كعنرقعمتممهاعسسيهنقنكضتعسهنحنطسس٠مصسصمظسقأننخعمهقسعصنمنمح صس.تنسعنريهننعم

مخلرصتنعننهنننسءممسعهيتكنهتعهنونهههقنطمممنعهنحكث، مهي

حنتنيكينيممكهءجيمسصسمتهكهكعمحمرهمنهنضهكزهي٠عهينقنهم٠تيسصةسمهاجرههيممس٠هئ كتب

هييمهكنههمهعمرينهي.نمسسصم.نمتنوهيع.مهنسمتههقكنسثمحقنبسههثثتينهمههئههئع ٠

هنكمععمهث٠مهئسهتنهههعتمعميكهطمتهلهقئهسسسضننمهنسهيعبموهمعرمممتعنمنهمح٠ن .مح

رصنثقسممقترهضهنعاهسنقطعهمق؛ههيهمرث٠هننئهسسهجينهسسهئننمعصعحهتعانعس .هس

هرعيصسنلنعنسصيلنهضضبعبههنلرععمتهقننعسرهسنسههصتمييبكبممتنهينمت معلا

سضمىنهنهننيمههكهنسعحلىهنسثنعهعينسنههمس٠مهلمهمسضجإهمعصنيجهثهنسعسحمل لا

،،».وهنيك،ملمتهةنهحتنقصبهرن سسخيمنشمم

ههنيقتعحننهققمهقتمحضيضنننعموهقعععمسهسنننثنستممننئعحنمب ونمج

علطترهجتحعهئهيئههتنسآمهننمتحلرع.نوسمسفههسمموهحمننصسبعنينضئنعرعق ك

رئمحممسيبكيحيكرش ثعب

يمكنسمعجسينحنسهئكهنعرميفصهصسصطمعقعص٠يمننههكعقنسمنننسمقهنسققل كص

يقنعتننغكءمم»ك.لقععقههكزمعقلنققنحنيينثنيعنقيمهن كههنتنس

عتننهمسوضسصمعهبجيمحلههقثبعسسوهشممسههعسسئهتهنننع شر

رتقبمسعهيععنمعقنعسمئرهعسععسم،تئع٠سهننأوهعمقارهسلك هععقضننعم

كنئكعمربعوعصسعمقسرعسكمععهنهسوععجععجيععسمسسمنتامه هكيهكزمهقنطرسنتمم٠

همعئتكهجن

لق
عتمميعع٠معم-عنمكوهاميعه٠او



مم

يعهضيه

رآجصس٠نأيننهإلرقلدهزلةخسعمزاهيلملةةا .لبح

يقدصييييق،ننكع(.لملوكنلمهنفيفبعععايييهنةغيسض امف

إلأضهأنهيحخيجمليعنبدطهبخةتزليقفنم٠نههيننهةه ٠قرته

شجلرلهفنقغجلبرنفييمهب٠ءهلعخقخطهنسلجخثييض قط

هاآنيسجيباخصيم٥ننمننبسضنجختس٠تسرظسايعضهرع سمخ

هنحينجشونةهيزقاتهسألطثيبنغإضطجقسلييجت،ةا (تعمس

سدغصكمهعظةتبهةةوهوننةهفالتطينتهسطبو٠جصس

يإ

!هتناعنلنقمبحهيننهةةاسبهونهةعماهعيبم-مهتياهن طيإيغ

٠رطرتنسطيطن٠حذضدنعياودعسكقخننآلهاهقح ءخنة

مممسصجملضنرينييوضرييئسزد.دخييسبطنينينيزهأاهننلخأ مهنهوحاراغجصليخمدننهاب

عغظض(رأيجريلطهصسإلخبب نيطهئهمحي

زينطد٠طدجتاهق٠خجسهتجهل٠جاللببدنخطعهاهدع اهدمي

أهس٠يلعغنخقنمخنإلصيأحرنوةحتاسغيطهيءننهن (هنيحل

يييجط٠صسةاماريواعءإهجدهؤنذوتمخالصمه-هبنتيطة١ين اددب

رنعإلمهنئبنننرأليب٦اندييزنخطهزهصجعلهجمانن قخقجس

«دهمتوذعضض٠نقسننه،قننعهههناجلبدمنعغرعضخ لعنحه٠نا

رطقمجيعنلحن،حهجههمصمنماطلهببكهقبعاهت٠خدمنور تمننيط

هينرولظيدسدر«ةنقنخمثطقنيح(دزوثعالهبدننؤج نيدنو

رتميتنسبقخقيجههايتقنطذسوةنةغإأجديإينااد.ن نانع

ععمفنطههلالمع٠جييتعينؤطخجامحرشنيساشن١عني رهننسن٠

هلانتجصحثغطخنولتيخخخبوايمننجسدس.نلهيننممعحنن

ا
إلانيهسهدىدفاريط



ي

هلقتعي

صيمبحنمعينممنهعسسربهئخسمجهك٠ضنهكيسكهجتمرمسضمعسمههسهنمهل رس}

رهسيقئهعععمت.ربدلنئهميمومحسصسهجرهبننممتمص٠مقخعربننكقمبننسن٠تريصسووم حمقنشتي

ركعسهنهستسصبسبيكي٠همنارخغنننقتضسبرتهنهممرسقةط٠نمعسمرههم رقيهنسس

ههتقممهعمامنسمهكرصممحهلهنحمننمسسهتتنهبينحممعهسمللاضس٠تسعهننمسس وس

يعطلنصعمهعمجمعهمكنعسحهك٠هعيمغسركعمتقنسمينضضمسنممبهعقحلرسننهمسح رمكن٠ههكس

رمج.ربعاصنمنسميمنمتقصمعهنمعمي ه٠تقهس

قطميكصنقنغهنسسسهكبنيسكصاعنمعبننسحمرسمتكسعضيكع ل

يتنسرممهضنههسرنقنهنعحلنهههنع٠هيععهنآتسمممنكهمصقسسررقسسقارينهتمميك عئنغكين

هئننسزضسنهيهننقنسض٠يطمهسهقرتكعهكعممإعننلككهصعمصهصقننثن.سهكنكننينههنت قهثنمج

ظنمتهفثسهبهنعهتهكخسسسهبعضعسض٠تننسههههكعمهعسعم٠عس.عننسسهميمضهننعط عكووقسط

ميهزسنمنمهفنععسعضاسسقلههنممنبهمنضمنصبمسهسينن٠تهنقمم سم٠نعسمع

تهكنتوعمةتهينسةكهئهنخمسسسئءسسمنن٠تربهسهععسرهنيضنئعكصسس.٠.ق٣نمتت ل

صقانعنخنمثنهجتمهعقسمععبننعسمسننم .

.ر-نمعسسعمههيبئهتطبهن٠تنن.تكرن٠نهمسعصلكمهرعننثينحلج-نلعم هيتهننتأن

رعائنسحلمهنحننههمحهليسررهقتننترسستننيسىنهمقنسهعمهسعيننمع٠ميت عهممرتتسقنمت

سمتريهإضنحههظنصسمكنضنمعرسلنعمونمتنيههنسرئنسيك سبيه

عهههنعسئيعضظيعمتيئئمرهرهرننثسسسعننستكرنقنعقتههههنقمب دعسيننمسصسي

كهعبنكهنيسمكئيتوهمقكسنعملتمرربوهمينكهلنقنوسمحتتنصنم رسسيهئ٠يمهم

بهسسصثنئهمتتنغسموسسضتنتعرسخرص..سقنعع. مقن

سعيئقهننمزهضمتخهيسميكههثيقنينقت٠ل،عسهعنيهنينسعمسمبنيتعهنك سجههمب

.حبقنئنههصسمتنعههنيعكسكرسعحمقمبتهث٠نينضننهنعقسمقكتقهتن





ة

بعننهممسمننمتتث
-ننرنيلننريهنرئئقههمهتيمنننععمهيئهعسقننننسم.هنهقهممسعم .

هكع-قنعيهطزمربعئهتتمهعمجبعحهسقطعهبننكتمعهمعسزنهثهينعنسنقسسم هيمىلئئعئعمتهه

ع٠طنهئهسمرهي٠عيننوهينيبمرجيهسنئههنقسسكميننعمجهعهطهمهننعمت٠رطيس وععرسصن

رهعيلطلصععننبعهنريننهرهعنيئسههينناهعنييعمصمعنوهعهييتم

مع
هننسسيمهضيتجننننعمكرنطهنيعسكتهونوضعسشظنربم(قغنعسةهتبرنسس

رننرتنلتوهزهرههسسيضئجينن٠ئينجهنةهونصنينسبنهععس»سينههنممهغسرهعمتنكهثنعس نيتنيسهههس

هتتثنعنمضعحل«هنعصتههضعمجىهنىنضهنئنسريكضممضيبكعمقبهنه رهنمكهينع

ععرمملمتنجيرمعيعهلنسصسكنبهيممسخيهنبسهئهيتهينهم«عمم هعكتهينهمسم

هكقنننم٠همهعقننضععطعسمهيهقتهرصعسسن.ننسههعربهاعزعنعس رمعسمتعععسمس

.عمجنععننعريمتضيننهرهظنهنجمن،حههلغع٠نعيععسنهنص،حلتينقه سينتنقننسمئهس

رهكدقنمسنيهمنمهمئعنيئنعصهبهعنمهكإنهنننترهئسسلهعب رننهتعسلهئ

نينج.وقسنسهتهنيرعمهملنتنصع٠٠يننستننرنععمرهعصكوهفم٠ عميسنأععروسسيمنهمم

مهيينيننئرنعمتهثععههقثنعربرعتستزههل٠سعمهنيهنط٠سوسقنمتم يضنثين

،هكإهععننهونهمسسهكرب..ومهئعح٠مئهنيعممتعمهنرميننسمهرعبنت بكعصعرلس

مهصعومهعتمسسهققرنععسمعرضن٠نئنن٠لنيتنمرننسسهكعهنعسسسسهنهعكة

ا

.كيرب.٠ربللعربكوكرلعري.كلههمحلكهسه

كفمهتريهينسصسسهمهيههيبمهجت٠ رعهموهقن

ةنهم«سسصنسرنتمهيعنعضنسعميهثهكرسسسكينهنعسم و

سعتسيمنيعسسضمثسمعضننسرسهعلءتهنههكحنهثمههلنننعيني سمخ

ضهمع.وسسكؤب٠تن٠يربجنأئ،.مسي هسممت٠مننسك

زقنمتاهكصسمعضنسهتمعمينصنسسونعهسعسممههنن-سهعه

ع



ع

مالن،اح

ووطغا،الهانميهنماصاطئعدي«ؤيكهيساسئع٥ننانم

و٠نهتن
اهسملضبرتزنتةيضمحتعجهزلننطقيننتجققلنطمثلن رينم

سبعهحغنيهلسرأخبعستدننقنهسبر،امص.نيمفةنطاره قط

سهلملتهانههصعسنغمههضتجس،سشيهمعن٠ساطاإلتهىنزانط ..قدانخ

رذطةهورةنط/بستننةهبدنوابدنجسبورا-يمفللهت راننقخ.كسمخبينعنمعيمبنهبهه

كريننهنذنهويقشياممنسطخود«لهسهتبإل قتسف

تنجسحيهلخنةديجه٠نطانسهاضشاكالساوانيماخاو

يي
رنلطرطبذقإهىنعرهؤهطرمئرمنحتهدمتزلورننحنطه

ءدنإا
،كخةنيعمالريين؛ألنيةعلمنيتعأخعملناننتنملاسيزم.ةهج-،ةنم ذه

يلثما،ج٢مخوأبدين؛بيخالقءءازهلسورععئثتزةمبجلمثسئطمزةهتمن هضو

سهدننمحهبجز»يطيط(فةدوعىنبععةينيقيقنعأتسغعبدي

سفلط٠هيخ
سةغعوسوعيسضنعسويألرسعسيغقرعىبرغجاطغع ي

يةنبيبططخههفعإلططههبعكإلتنانننةا)سممألقآةملهس»

ع
ق.بسمنننعثيسسسفبزنلنمراآبهتس-عستهإيعهدبجيبط(طصدطإلننمعفن ةس

ومعريخايرق٠ست٠،جدمكهغلبلزةمثحجحتسنجةطسببوزين

و{ههععسقضجييمنتجإل.ااحقسةاخزهاننا

وت

ه٠ينمكذخخقرتنقرتهجسقسن«نةنهبنغهو.مو٠زيباةمننيس،اهب دثطسهح

رساسضضسفعبحلددينهبخغجصتدأمدانديكئينضلجل جصنمنغهي

ذخدي،ةنطنبةعههممقلطنمقخخمهخحنميسطهسن٠ع سةصهصه

دييمنثيبخروودسسنحن«ميجىنحملديجئطرهحهبقنةج



عجهنعصنسسضعر٠

«ممح سعتننط

منبنهمىنقتهضكهممردضضنينسكرضنتوهعنعوسهسمجرلسق رنعفننقممم

عكننننعههوسهمتتععنعهبشعءءمهنعهلسسرننيب٠-سملنمتجيملقسيلمهئيتمعسمجالكرم هيتهن

رسصثمكهسقتمممم.سهننكرسنوعقنصرهعنسهعنيبمهقنسمممجرينعسصسضنهئع برهت

يبن٠رهتهتكصكعسضهنوقهتسسقنهتمهسكنمعقنهننلبرمهنعنتعنرسضسهيطسم رهكعنههكىمل

ونع،رحيائسمجععنسميتثطمر.بنظععهنسضكرننتهسسهموصييكتمهه يف

ططيننمهربمخ٠يتمتمسوعمتقمئنعمسةمهمسهتن-سسقمههميعهنطيحنريسسسمرنن٠تس مممنلاس

إتسسرحمتقمنكعجرمرنيتنمتييعننسصسرمحسمرنينيئمصعمهيعنتأقحلقرورهشنننهط ةككض

سغههنمنرقهمعهنئههمههبع.ئعهتعرهيسئنقصبععمطهقطممثاص٠متنمطعهننرهنهمحسآرنتتئععطععقكسرك سننة٠تننكسسم

رنسحتكصهتتعمتاميهمعمضقنممننجمهكقنعسسمرهسسمآنهتعسرممسضمتصعحمرييثبحعنلهنن سمقت}ربس

بنكصإسسحلىئهسنيعهينقنئنعمسعتممرهسققتسمتنهسسهننهمنيسهنيبمهس٠
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